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-

Østrig også havde Italien på program-
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man gik ind på det svenske skimarked,

tede. Det, der startede som en passion,

og i 2008 overtog Højmark Rejser Lion

udviklede sig til en større og større for-

Alpin i Sverige. Ekspansionen fortsat-

retning. Op gennem halvfemserne blev

te yderligere i 2011 gennem købet af

kundegruppen udvidet til også at om-
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2019 opkøbte man selskabet OnlineSki

I 1997 købte Højmark Rejser det danske

og fusionerede dette med ClickSki.

skirejsebureau OK Rejser, der foruden

Som en stadig voksende koncern var
der i 2011 brug for en samlende og
ledende organisation: SkiGroup blev
dannet og har siden være frontfiguren for en skirejsekoncern med store
vækstambitioner og fremfor alt med
en grundlæggende passion for sne,
der garanterer et skirejsekoncept ud
over det sædvanlige.

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 beskæftiger +250 medarbejdere.

I 2017 kunne Højmark Rejser fejre 25 års jubilæum, hvilket betyder
SkiGroup er kendt for sine temature, mere end 25 års erfaring i at arranguideservice og ikke mindst vores
gere skirejser for vores gæster. De
egne hoteller. Vi arrangerer skirej25 års erfaring betyder ligeledes, at
ser til Østrig, Italien og Schweiz. Vi
vi, fra både kontoret i Danmark og
har forskellige rejsemål fordelt i de
hos guiderne på vores destinationer,
østrigske Alper, de schweiziske Alper yder vores gæster og samarbejdsog de italienske Dolomitter, hvor vi
partnere den bedste rådgivning,
tilbyder fuld guideservice i Østrig og
service og samarbejde.
i Italien.

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

Mission

Vision

Values

Fulfill your
dreams of an
active holiday
in the alps

SkiGroup
to become the
preffered choice
in the Alps

Growing together,
Guest Focus, Responsibility, Quality,
Passion

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.

Hotelpersonale | Arbejdspladsen tættest på liften
Om jobbet
Kunne du tænke dig at være med til at skabe en uforglemmelig skiferie for flere tusinde
mennesker om året, i et internationalt miljø hvor høj service og gæstetilfredshed bliver
vægtet højt? Være en naturlig del af gæsternes hverdag i Østrig, og have en mulighed
for at nyde sneen og Alperne i din fritid? Arbejde i teams, dyrke et godt kollegaskab, og
have en oplevelse for livet, så er dét at være hotelpersonale på et STG hotel helt sikkert
noget for dig.
Som medarbejder hos STG Hotels vil du få en spændende hverdag fuld af udfordringer.
STG Hotels beskæftiger mere end 150 medarbejdere i Alperne. Ved STG Hotels har vi et
internationalt miljø, og vi har ansatte med forskellige nationaliteter. Sammen med dit
team har du en helt central plads på hotellet, når I sammen skal give vores gæster den
særlige oplevelse, der gør STG Hotels til det bedste valg.

Drømmer du om at leve af after-ski?

Som hotelpersonale hos STG Hotels vil du blive en del af et serviceteam, som har til
opgave at sikre en skiferie i særklasse. Du vil blive en del af STG Hotels, der varetager
vores hoteller i Østrig, og ansat på et af vores 10 egne hoteller. Som en del af STG Hotels,
tilbyder vi en spændende hverdag fuld af udfordringer. Sammen med dit team har du en
helt central plads på hotellet, når I sammen skal give vores gæster den særlige oplevelse,
der gør STG Hotels til det bedste valg. Vi har et internationalt miljø, og du vil derfor blive
en del af et sammenhold og fællesskab mellem mange forskellige nationaliteter. Du skal
derfor være parat til at møde kollegaer med tysk eller engelsk som anvendt sprog.

De 5 praktiske informationer
1. Sprog:
Ved STG Hotels har vi et
internationalt miljø. Vi har
ansatte med forskellige
nationaliteter. Du skal derfor
være parat til at møde kollegaer med tysk eller engelsk

5. Forsikring:

som anvendt sprog.

2. Transport til
og fra alperne:

STG Hotels vil sørge for en

STG Hotels vil sørge for

udvidet sygeforsikring til

transport af dig og din

dig, mens du arbejder hos

bagage til din destination i

os.

forbindelse med sæsonstart
og afslutning.

3. Bolig
4. Konkurrencedygtig løn:
Hvis du forventer at tjene mange penge, som hotelpersonale, bliver du skuffet. Jobbet er for dig, som værdsætter
personlig udvikling og en oplevelse i
særklasse. Hos STG Hotels får du en
fast grundløn, som kan dække løbende
udgifter, så som mad og diverse fornødenheder.

STG Hotels vil sørge for en
bolig til dig, mens du arbejder
for selskabet i Alperne. Du
skal som hotelpersonale forberede dig på, at du skal dele
værelse med en eller flere af
dine kollegaer.

Hotelpersonale forløbet

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

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 august og september. Samtalens formål er at danne et billede
af dine kvalifikationer samt vurdere, om det er
dig vi skal gå videre med.
Professionel uddannelse og team sammensætning
Bliver du ansat ved STG Hotels venter der dig
et spændende uddannelses- og opstartsforløb
inden sæsonen går i gang.

Kick-off:
I november afholder vi en spændende Kick-Off dag
i Danmark, for alt kommende hotelpersonale. 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
overordnede mål med dagen er at blive helt klar
til afrejse til Alperne i november. Efter Kick-off vil
der blive sammensat hotelteams, og du vil kort tid
efter modtage information om, hvilket hotel du skal
arbejde på den kommende sæson.

SkiGroup Academy
SG Academy – hotelpersonaleforløb:
Vi vil sammen rejse til Østrig, hvor et koncentreret uddannelsesforløb venter.
Undervisningen varierer imellem teori og praktiske opgaver både individuelt og i teams. Du vil få
indblik i, hvordan vi skaber de bedste oplevelser for vores gæster.

Skolens overordnet temaer:
•
Salg og service
•
Førstehjælp
•
Konflikthåndtering
•
POS System
•
Morgenmadsservice
•
Service ifm. buffet
•
Tallerkenservice
•
Vinkendskab
•
Gæsterelationer
•
Teambuilding

Oplev det vildeste sammenhold i Alperne
Samtidig bliver du ekspert inden for servicefaget og er med
til at give vores gæster den mest uforglemmelige rejse.

Vores hoteller
Vi har i alt 11 egne hoteller fordelt i Salzburgerland Østrig. Alle hotellerne ligger på destinationer,
hvor der også findes guideservice og skilærer og der er derfor et fedt miljø omkring alle arbejdspladserne. Alle vores destinationer er unikke på deres egen måde lige fra den største til den
mindste. Det er jo en grund til at det netop er disse vi har valgt at tilbyde vores gæster.

Følg drømmen.
Søg jobbet som Hotelpersonale

Hoteller og destinationer:
•

Wagrain
- Grafenberg Resort
- Hotel Tatzlwurm
- Hotel Kirchboden

•

Schladming
- Hotel Planai

•

Bad Gastein
- Hotel Alpenpost

•

Zell am See
- Hotel Pinzgauerhof

•

Zauchensee
- Hotel Enzian

•

Saalbach
- Hotel Auwirt
- Hotel Bärenbachhof
- Hotel Herzblut

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

