
 
 

 

Vi hjälper människor att resa och mötas med kvalitet. Nu och i framtiden! 

www.xlnttravel.se 

 
 

 

 

Affärsresekonsulter Malmö 

XLNT står för högsta kvalitet och bästa tillgänglighet. Vi ska alltid leverera excellent service och därför vill vi 

att våra kunder ställer höga krav på oss.  

Vi söker kreativa, nytänkande och orädda XLNT medarbetare till vårt nya kontor i Malmö. 

Du brinner för att ge bästa kundservice och samtidigt ser de digitala kanalerna som en del av vardagen både 

på jobbet och privat.  

Vi vill ha ett team av kollegor som gillar att utmana både sig själv och företaget och samtidigt skapa en kreativ 

och positiv stämning på kontoret. 

 

Vi ser gärna att du har följande kvalifikationer: 

• IATA behörighet/erfarenhet 

• Amadeus kunskaper och gärna även intresse av självbokningssystem 

• Gärna erfarenhet av hantering av grupper 

• Minst ett års erfarenhet som resekonsult, gärna affärsresor. 

• Effektivitet och kreativitet är egenskaper vi värderarhögt 

• Arbeta självständigt och ge bästa personliga service men samtidigt vara en del av ett team 

• Service av hög kvalitet skall vara en självklarhet 

• Vi arbetar i Amadeus, Linkonline, XLNT Online och i Office 365 

• Kunna tala och skriva på svenska obehindrat. Goda kunskaper i engelska.  

Som affärsresekonsult hos oss erbjuder vi: 

• Fantastiska kollegor med hög kompetens och lång erfarenhet 

• Tillsammans med kunden bidra till en mer hållbar värld 

• Utmanande arbetsuppgifter med kunden i centrum 

• Goda utvecklingsmöjligheter 

• Mycket goda personalförmåner 

Vi ser fram emot din ansökan så vänta inte med att skicka in den då vi intervjuar fortlöpande och tillsätter 

tjänsterna så fort vi hittat rätt person. Sista ansökningsdag: 2016-10-20. 

Tillträde: Enligt överenskommelse 

Anställningsform: Heltid med 6 månaders provanställning 

För frågor om tjänsten kontakta Annika Hultgren eller Stephan Danielsson på e-post: 
annika.hultgren@xlnttravel.se, stephan.danielsson@xlnttravel.se  

Ansökan skickas till rekrytering@xlnttravel.se 
Märk ansökan med ”Affärsresekonsult Malmö”. Bifoga CV vid ansökan. 
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