
VELKOMMEN TIL 
SKIGROUP

- Vi sætter rammerne for dit livs oplevelse 
i Alperne og du får et sammenhold og nye 

venskaber for livet!



Historie

SkiGroup er Danmarks førende arran-

gør af skirejser for blandt andet familier, 

grupper, skoler og virksomheder. 

SkiGroup A/S har siden 1992 været 

med til at sende tusindvis af glade ski-

turister ned til de snedækkede Alper. 

I 1992 så Lars Hjarnø Nielsen mulighe-

den for at arrangere busture til Østrig 

og Højmark Rejser blev dannet, opkaldt 

efter lokalområdet, hvor det hele star-

tede. Det, der startede som en passion, 

udviklede sig til en større og større for-

retning. Op gennem halvfemserne blev 

kundegruppen udvidet til også at om-

fatte danske familier. Busser blev hen 

ad vejen suppleret med ”kør-selv-ture” 

og flyrejser. 

I 1997 købte Højmark Rejser det danske 

skirejsebureau OK Rejser, der foruden 

Østrig også havde Italien på program-

met. I 2006 opkøbte man endnu en 

dansk skirejsearrangør, Winther Rej-

ser. Både OK Rejser og Winther Rejsers 

rejsekoncept indgik derefter under 

Højmark Rejser. Man så i 2004 et mar-

kedspotentiale i at arrangere billige fa-

milie skirejser og rejsebureauet ClickSki 

så dagens lys. Den skandinaviske eks-

pansion startede for alvor i 2005, hvor 

man gik ind på det svenske skimarked, 

og i 2008 overtog Højmark Rejser Lion 

Alpin i Sverige. Ekspansionen fortsat-

te yderligere i 2011 gennem købet af 

det livsstilsorienterede skirejsebureau 

Team Benns Ski som i 2018 lavede et 

navneskift til det nuværende Vinterly. I 

2019 opkøbte man selskabet OnlineSki 

og fusionerede dette med ClickSki.



Som en stadig voksende koncern var 

der i 2011 brug for en samlende og 

ledende organisation: SkiGroup blev 

dannet og har siden være frontfigu-

ren for en skirejsekoncern med store 

vækstambitioner og fremfor alt med 

en grundlæggende passion for sne, 

der garanterer et skirejsekoncept ud 

over det sædvanlige. 

SkiGroup er kendt for sine temature, 

guideservice og ikke mindst vores 

egne hoteller. Vi arrangerer skirej-

ser til Østrig, Italien og Schweiz. Vi 

har forskellige rejsemål fordelt i de 

østrigske Alper, de schweiziske Alper 

og de italienske Dolomitter, hvor vi 

tilbyder fuld guideservice i Østrig og 

i Italien. 

Udover skirejser arrangerer vi også̊ 

aktive sommerrejser på udvalgte 

egne hoteller i Østrig. 

Koncernens hoteller, der drives af 

SkiGroup tæller 11 hoteller i Østrig, 

fordelt på 7 destinationer og be-

skæftiger +250 medarbejdere. 

I 2017 kunne Højmark Rejser fej-

re 25 års jubilæum, hvilket betyder 

mere end 25 års erfaring i at arran-

gere skirejser for vores gæster. De 

25 års erfaring betyder ligeledes, at 

vi, fra både kontoret i Danmark og 

hos guiderne på vores destinationer, 

yder vores gæster og samarbejds-

partnere den bedste rådgivning, 

service og samarbejde. 



Mission 
Fulfill your 

dreams of an 
active holiday 

in the alps

Vision 
SkiGroup 

to become the 
preffered choice 

in the Alps

Values 
Growing together, 
Guest Focus, Re-

sponsibility, Quality, 
Passion

Born out of passion for snow – Koncept
Vi forener mennesker, der har en passion for ski, i jagten på øjeblikke af triumfer og minde-

værdige oplevelser i sneen. For os handler det kun om sne og ski. Sådan har det været lige fra 
begyndelsen. Alt er inspireret af vores kærlighed til sneen.

SkiGroup’s rejseoplevelsen underbygges af:
•  Passionerede og skikompetente SG-medarbejdere og rejsebureauer
•  Enestående skirejsemål
•  Kvalitetsbevidste transport- og hoteludbydere
•  Kompetente udbyder af skiudstyr
•  Kompetente skiskoler
•  Et trygt forsikringsselskab
•  De bedste og mest ansvarsbevidste guider gennem vore rejsebureauer

I samarbejdet med gæster, rejsebureauer og samarbejdspartnere, lægger vi vægt på nærhed, 
kvalitet og personlig kontakt. Vi vil gerne investere tid i at lære vores samarbejdspartnere at 

kende og på at få et solidt produktkendskab, der sikrer vores gæster en rejseoplevelse ud over 
det sædvanlige.



Ski-/ snowboardlærer i Østrig | Masser af timer på 
pisterne

I SkiGroup har vi stor erfaring med at arrangere skirejser til Østrig. Derfor har vi igennem årtier 
haft et tæt samarbejde med de lokale skiskoler.

I samarbejde med skiskolerne bestræber vi os altid på at nå den højeste tilfredshed for vores 
gæster. Som skilærer i Østrig vil du som udgangspunkt komme til at servicere vores gæster, som 
rejser med Højmark Rejser, Vinterly Skirejser eller Lion Alpin. Som en naturlig del af vores samar-
bejde, hjælper vi med at udvælge, ansætte og uddanne skilærere til vores samarbejdspartnere i 

Østrig.
Sammen med vores skiskoler, er vi overbeviste om, at vi skaber rammerne for en fantastisk ar-
bejdsplads. Vil du være med til at skabe rejseoplevelser i særklasse, lære andre at stå på ski og 

arbejde en sæson i Østrig?

Elsker du at stå på ski og elsker du at lære 
fra dig, samt vil du være den bedste 
skiløber i din vennekreds?

I dit arbejde som skilærer vil du konstant 
være i kontakt med mennesker fra mange 
forskellige nationaliteter. Du vil igennem en 
sæson i Alperne, udvikles som person og 
have en masse uforglemmelige oplevelser 
sammen med dine gæster, kollegaer og på 
egen hånd. Du vil arbejde i en skiskole, hvor 
du vil blive en del af et større team. Skilærer-
uddannelsen ruster dig med en større kend-
skab indenfor skiløb og evnen til at kunne 
lærer fra dig. Den gør dig helt opdateret på de 
nyeste teknikker og øvelser, så du kan lærer 
vores gæster at stå bedre på ski.



De 5 praktiske informationer

2. Uniform:
Til uddannelsen forventes det, 

at du selv har skitøj, hjelm og 

skiudstyr.  Når du arbejder i skisko-

len vil du få udleveret arbejdsuni-

form af din arbejdsgiver, men skal 

ligeledes selv have skiudstyr til at 

udføre arbejdet.

1. Transport til 
og fra alperne

Vi sørger for, at du og din bagage bliver 

transporteret til Hotel Pinzgauerhof, Zell 

am See. Efter endt uddannelse vil vi være 

behjælpelig med at oprette forbindelse til 

din arbejdsgiver. Her skal I sammen afta-

le, hvordan du nemmest kommer frem til 

destinationen. Det er dit eget ansvar, men 

vi står naturligvis klar med en 

hjælpende hånd.

3. Konkurrencedygtig løn

Hvis du forventer at tjene mange 

penge som skilærer, bliver du skuffet. Hos Ski-

skolerne er du enten timelønnet eller måneds-

lønnet, som kan dække løbende udgifter, så 

som mad og diverse fornødenheder. Du vil blive 

lønnet efter de Østrigske regler og lovgivning. 

Jobbet som skilærer er for dig, som værdsætter 

personlig udvikling og en oplevelse i 

særklasse fremfor 

lønnen.

4. Forsikring:
Som skilærer er det utrolig vigtigt, at du 

husker at tegne en privat ulykkesforsikring. Under 

uddannelsen gælder din egen forsikring, men når du 

kommer ud på destinationerne og starter arbejdet i ski-

skolerne, bliver du meldt ind i den østrigske sygesikring. 

Du er forsikret, når du ER på arbejde, her ved sygdom og 

ulykke. Hvis du ikke er på arbejde, f.eks. i lav sæson, eller 

under ferie, er du IKKE forsikret. Det vil sige, bliver man 

syg i sin ferie eller i perioden, hvor man ikke  

har arbejde, skal man bruge sin private  

rejseforsikring. (Dette gælder dog ikke, 

hvis man har en ugentlig fridag).

5. Bolig:
Arbejdsgiveren vil stille en bolig 

til rådighed, så længe ansættelsen 

gør sig gældende. Du vil ikke kunne 

forvente dig at få eget værelse eller 

bolig. Du vil sammen med dine kolle-

gaer kunne forvente at blive indlogeret 

under nogle primitive 

rammer.



Skilærer forløbet

Ansøgning:
Ansøgninger til jobbet som skilærer kan sendes 
i perioden fra den 1. april til den 01. oktober. Der 
er rigtig mange om budet til de begrænsede 
stillinger vi tilbyder. For at forbedre dine chancer 
anbefaler vi, at du sender os en spændende og 
gennemarbejdet ansøgning.

Kick-Off
I november afholder vi et spændende Kick-Off i 
Danmark, for alle kommende skilærere i 
SkiGroup. Her vil vi afstemme forventninger til 
sæsonen og svare på spørgsmål.
Derudover ser vi frem til at møde kommende 
kollegaer og starte nye venskaber. Det over-
ordnede mål med dagen er at blive helt klar til 
afrejse til Alperne.

Samtale:
Efter du har fanget vores interesse igennem en 
personlig og gennemarbejdet ansøgning, bliver 
du kaldt til første samtale i Ringkøbing, 
København eller via Skype. Samtalerne vil blive 
afholdt i maj, juni, august og september.
Samtalens mål, er at danne et billede af dine 
kvalifikationer samt komme frem til, hvorfor det 
er dig, vi skal gå videre med. Ved en samtale får 
du ligeledes muligheden for at ønske om en evt. 
specifik destination under vintersæsonen.



SkiGroup Academy

Skilæreruddannelsen - 10 dage: ( SBSSV )
I samarbejde med SBSSV gennemfører vi den anderkendte skilæreruddannelse Anwärter. Ud-
dannelsen er trin 1 i den østrigske skilæreruddannelse.
Med den i ryggen kan du undervise i begynder-voksne samt børn i den østrigske skiskole.
Under uddannelsen ligger vi stor vægt på seriøsitet og ansvarsbevidsthed. Denne indstilling 
tager vi med ud i skiskolerne efter endt uddannelse. Her er vi garantien for succesfuld læring og 
høj kvalitet på undervisning. Det er vores ansvar som skilærer, at gæsterne er tilfredse med deres 
skiskole. Du er på ski hele uddannelsen igennem, og teorien foregår efter endt skidag.
Med udgangspunkt i ovenstående forventning til jobbet, er uddannelsen bygget op således:
Du er på ski hele uddannelsen igennem, og teorien foregår efter endt skidag.
Praktisk undervisning på pisten starter hver dag kl 08.30 og slutter ca kl 15.00. Teori starter kl. 
16.00 og slutter ca kl. 20.30 hvor der er mulighed for aftensmad indimellem.
Eksamener i teori og praktik vil finde sted på den sidste kursusdag.
For at kunne gå ud i arbejde hos skiskolen efterfølgende kræver det, at du har bestået din 
Anwärter. Du kan ikke foreligge dig rettigheden til at få noget refunderet i forbindelse med ikke 
bestået Anwärter.

Drømmer du om at få løn 
for at stå på ski?

SG Academy - Skilæreruddanelse.
Sammen rejser vi til Østrig i starten af december i bus, hvor et 14 dages ophold på SG Academys 
skilæreruddannelse venter.
Vi bor på det 3 stjernede Hotel Pinzgaurhof i Zell Am See. Her har vi helpension, med mulighed 
for at smøre en madpakke til dagene på pisten. Vi bor på dobbeltværelser, hvor du vil dele væ-
relse med en anden kursusdeltager. På hotellet i kælderen er der et mindre wellnessområde med 
sauna, spa (1€), dampbad og stillerum. Massage kan bestilles i receptionen, hvis man ønsker det-
te. Hotellet har et lobbyområde, hvor man kan samles til en hyggestund.
Vi starter forløbet op med et forberedelseskursus. Jobbet som skilærer er krævende og det er 
uddannelsen selvsagt også. At gennemføre en skilæreruddannelse er hårdt fysisk og psykisk. Det 
vil vi gerne forberede dig på. På vores forberedelseskursus vil vi træne nogle basale øvelser på 
ski, tyske gloser samt gennemgå noget af den teori som venter. 



Teori:
• Tanken bag at undervise
• Hvordan underviser man i skiskolen
• At undervise børn
• Førstehjælp
• Lavinekendskab
• Viden om skiudstyr
• Natur og omverdnen
• Pistesikkerhed
• Kommunikation og præsentation

Praktiske del:
• Du skal lære at undervise i praksis
• Du skal gå til en praktisk eksamen i at  
 undervise.



Destinationer
Vi har i alt 6 destinationer, hvor vi hvert år sender skilærer til efter vores skilærer ud-
dannelse. De ligger alle i Østrig og er alle unikke på deres helt egen måde lige fra den 
største til den mindste. Der er jo en grund til at det netop er netop de destinationer vi 

tilbyder vores gæster.

Destinationer:

• Maria alm
• Lofer
• Wagrain
• Schladming
• Zell am See
• Zauchensee



Kontakt side

Dette dokument forklarer meget om vores koncepter og uddannelser. Meget af det er indledende 
og vil blive uddybet under undervisningsforløbet på SkiGroup-Academy.
Skulle du inden da have spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Nedenfor ser du kontakt 
informationer på de ansvarlige for vores forskellige personalegrupper.

Spørgsmål vedrørende jobbet som skiguide:

Sigurd Horsholt Kristensen
Guidechef
Mail: Sigurd@skigroup.dk
Tlf. +45 96 75 07 16 

Spørgsmål vedrørende job som hotelpersonale:

Jonas Balle Pedersen
Hotel personale ansvalig
Mail: jonas@skigroup.dk
Tlf. +45 96 74 22 22

Spørgsmål vedrørende jobbet som skilærer:

Sofie Lind
Skilærer ansvarlig & HR-medarbejder
Mail:Sofie@skigroup.dk
Tlf: +45 96 74 22 27 

Mere information om vores brands kan findes på vores brand hjemmesider:

www.hojmark.dk www.Vinterly.dk www.Lionalpin.se


