
VÄLKOMMEN TIL 
SKIGROUP

- Vi sätter ramarna för ditt livs bästa 
upplevelse i Alperna. Bli en del av ett 

sammansvetsat team och skaffa vänner för 
livet!



Historia

Skigroup är Danmarks ledande arrangör 

av skidresor för bland annat familjer, 

grupper, skolor och verksamheter. Ski-

group AB har sedan 1992 skickat glada 

skidåkare ner till de snötäckta Alperna. 

1992 fick Lars Hjarnø Nielsen möjlighe-

ten att arrangera bussresor till Österrike 

och Højmark Rejser skapades. Uppkal-

lat efter den lokala byn där allt startade.

Det som började som en passion 

utvecklades sedan till ett större och 

större företag. Under 90-talet expan-

derade kundkretsen och bl.a. familjer 

började resa med Højmark Rejser. Bus-

sarna kom sedan att kompletteras med 

möjligheten för egen transport samt 

flyg.

1997 köpte Højmark Rejser den danska 

skidresebyrån OK Rejser, som inte bara 

anordnade resor till Österrike utan även 

 

Italien. 2006 köpte Højmark Rejser yt-

terligare en dansk skidresebyrå, Winther 

Rejser. Både OK Rejser och Winther Rej-

sers resekoncept ingick sedan under 

Højmark Rejser. 

2004 såg Højmark marknadspotentia-

len för att arrangera billiga skidresor för 

familjer, och då såg resebyrån ClickSki 

dagens ljus.

Den skandinaviska expansionen start-

ade på allvar 2005, då Højmark Rejser 

tog steget in på den svenska markna-

den och 2008 tog Højmark Rejser över 

den svenska resebyrån Lion Alpin Sve-

rige. 

Expansionen fortsatte och 2011 köpte 

Højmark Rejser upp den livsstilsorien-

terade resebyrån Team Benns Ski, 2018 

bytte Team Benns Ski namn till Vinterly. 

2019 köptes OnlineSki och slogs sam-

man med ClickSki.



Som en stadigt växande koncern var 

det 2011 dags att skaffa en ledande 

organisation. Resultatet var SkiG-

roup och de har sedan dess varit 

frontfiguren för en skidresekoncern 

med stora ambitioner att växa men 

framförallt med en stor passion för 

snö, detta garanterar ett skidrese-

koncept utöver det vanliga.

Vi i SkiGroup är kända för våra te-

maresor, guideservice och inte 

minst våra egna hotell. Vi arrangerar 

skidresor till Österrike, Italien och 

Schweiz. Vi har olika resmål fördelat 

på de österrikiska och schweiziska 

Alperna samt till de italienska Do-

lomiterna. Vi erbjuder guideservice 

på våra destinationer i Italien och 

Österrike. Utöver skidresor arran-

gerar vi även aktiva sommarresor till 

utvalda hotell i Österrike.

SkiGroup driver 11 hotell i Österri-

ke fördelat på 7 olika destinationer. 

Dessa bemannas av mer än 250 

medarbetare.

2017 firade Højmark Rejser 25 år på 

marknaden. Detta innebär att vi har 

25-års erfarenhet av att arrangera 

resor till Alperna. Dessa 25 år inne-

bär också att vi, både från kontoren i 

Danmark och Sverige samt guiderna 

på våra destinationer, kan ge våra 

gäster och samarbetspartners kom-

petent rådgivning, service och sam-

arbeten.



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 förenar människor som har passion för skidåkning, söker framgångar och oförglömliga 

upplevelser i snön. Allt handlar om snö och skidåkning, vilket det har varit från början. Allt är 
inspirerat av vår kärlek till snö.

SkiGroups reseupplevelse grundas på:
•  Passionerade och skidkompetenta SG-anställda och resebyråer
•  Fantastiska skidorter
•  Kvalitetsmedvetna transport- och hotelleverantörer
•  Kompetenta leverantörer av skidutrustning 
•  Kompetenta skidskolor
•  Ett tryggt försäkringsbolag
•  Duktiga och ansvarstagande guider

I samarbete med gäster, resebyråer och samarbetspartners lägger vi stor vikt vid kvalitet och 
personlig kontakt. För oss är det viktigt att våra affärspartners lär känna oss och våra produk-

ter väl för att kunna ge våra gäster en reseupplevelse utöver det vanliga. 



Skiguide | Vi leverar unika upplevelser för våra gäster 
Om jobbet

Varje år utbildar vi skidguider för alla våra brands i Skigroup. Dessa brands är mycket välkända 
både på danska, svenska och norska marknaden. Vår guidepersonal ger den bästa servicen på 

marknaden i Österrike och Italien.

Vår viktigaste uppgift är att se till att våra gäster har en oförglömlig reseupplevelse i snön. En 
skidresa kännetecknas av många faktorer och det är viktigt att resan är väl genomtänkt från 

början till slut så att våra gäster inte behöver tänka för mycket själva utan istället kan njuta av sin 
semester. Guiderna spelar en viktig roll för kvaliteten på skidsemestern. Därför kräver arbetet att 

du är en serviceinriktad person som är mån om att leverera kundservice av hög nivå.

Vil du arbeta en säsong som skiguide, 
barneguide eller destinationschef i 
Alperne?

När du arbetar som skidguide hos SkiGroup må-
ste du vara beredd på att det är en arbetsplats 
med många arbetsuppgifter och ibland en hektisk 
vardag. Det är ett arbete där du träffar mycket 
människor, är problemlösare och där du under sä-
songen utvecklas både som guide och personligt. 
När du arbetar som skidguide får du även många 
härliga kollegor.

Om du vill ha en unik punkt i ditt CV som gör att du 
skiljer dig från mängden så kan skidguide vara just 
det.  Som guide har du en unik möjlighet att ska-
pa vänner för livet, arbeta utomlands, göra karriär 
i resebranschen och få en fantastisk arbetsplats i 
Alperna nära pisten.



Praktisk information

5. Uniform
Hos SkiGroup är kvalitet och 

synlighet viktigt. Därför är det 

också mycket viktigt att våra 

guider klär sig väl och passande 

för arbetet i Alperna. Eftersom 

du, som vi, har ett stort intres-

se för skidåkning, antar vi att 

du själv har skidor, pjäxor och 

hjälm.

2. Transport
SkiGroup ansvarar för att du 

och ditt bagage blir transpor-

terade till och från din destina-

tion i samband med säsongens 

start och slut. 

3. Boende
SkiGroup erbjuder boende för dig 

under hela din anställning. Boendet 

kommer att vara på destinationen vil-

ket gör det enkelt för dig att vara nära 

gästerna och hotellen. Du måste vara 

beredd på att dela rum med en eller 

flera av dina kolleger.

4. Lön
Om du förväntar dig att tjäna mycket 

pengar som guide blir du besviken. 

Arbetet är för dig som uppskattar 

personlig utveckling och en unik 

upplevelse. På SkiGroup får du en fast 

grundlön som täcker löpande kost-

nader för till exempel mat och olika 

nödvändigheter.

1. Försäkring
SkiGroup kommer att ge dig 

en förlängd sjukförsäkring 

när du arbetar hos oss. 



Anställningsprocess

Ansökan:
Ansökan om jobb som skidguide kan skickas 
under perioden 1 april – 31 augusti. Det är väldigt 
många som söker till de begränsade platserna vi 
erbjuder. För att förbättra dina chanser så rekom-
menderar vi att du skickar oss en spännande och 
omfattande ansökning.

Intervju:
När du fångat vårt intresse genom din per-
sonliga ansökan kommer vi att ringa in dig för 
en intervju i Ringkøping, Köpenhamn, Sverige 
eller via Skype. Intervjun hålls i maj, juni och 
augusti. Målet med intervjun är att blida oss 
en uppfattning om dig, dina kvalifikationer och 
varför du vill arbeta hos SkiGroup.

Professionell utbildning och teambildning:
Som guide är du SkiGroups ansikte utåt och får 
träffar våra gäster personligen under semestern. 
Det är mycket viktigt för oss att våra guider kän-
ner sig trygga i jobbet och är rätt klädda för att 
hantera ett jobb i Alperna. Vi organiserar därför 
två utbildningar som ska hjälpa dig att förbere-
da dig för din arbetsplats i Alperna.

Alla guider, barnguider och destinationschefer 
deltar i båda utbildningarna. Dessutom deltar 
alla destinationschefer i en ledarskapsutbild-
ning som du kan läsa mer om längre ner.



Guideseminarium:
Seminariet hålls under 4 intensiva dagar 
i september. Som ansökande måste du 
känna till din arbetsgivare och som ar-
betsgivare vill vi också lära känna våra 
ansökande. Under seminariet ställs du 
och dina kolleger inför praktiska uppgifter 
både i grupp och individuellt. Vi kommer 
att gå in på djupet med vad det innebär 
att vara en guide hos SkiGroup. Efter se-
minariet har du möjlighet att önska desti-
nation, vem du vill arbeta i team med och 
slutligen säga ja / nej till jobbet.
Veckan efter seminariet sätter vi ihop de 
olika teamen.

SG Academy – guideskola:
Denna utbildning pågår under minst 17 
dagar i Österrike. Utbildningen är från 
slutet av november till mitten av decem-
ber. Vi har många års erfarenhet av att 
utbilda branschens bästa skidguider och 
arbetar hårt för att ge en professionell 
utbildning. Utbildningen förbereder dig för 
arbetet som guide. Vi utrustar er för sä-
songens uppgifter genom en seriös och 
branschspecifik utbildning. Utbildningen 
varierar mellan teori och praktiska uppgif-
ter både individuellt och team. Du kommer 
att få kunskap i hur vi skapar de bästa 
upplevelserna för våra gäster.
Efter avslutad utbildning ska du ha fått 
tillräckligt med redskap för att kunna ta 
dig an dina arbetsuppgifter. Du kommer 
att vara redo att träffa våra gäster och 
vara förberedd på många av de situatio-
ner du står inför under vintern.

Du kan söka jobbet på www.skigroup.dk



SkiGroup Academy
Mer än 25 års erfarenhet av att utbilda personal

Vi har många års efterenhet av att utbilda den bästa personalen och vi lägger stor vikt vid att 
utforma en professionell utbildning. SG Academy är till för att förbereda våra nya Alp-medarbeta-
re på ett arbete hos SkiGroup. Utbildningen är en blandning av teori och praktiska uppgifter som 
ska lösas både individuellt och i team.
SG Academy är uteslutande till för att utbilda våra framtida anställda, det är inte en inkomstkälla 
för SkiGroup. Du kan endast delta i utbildningen om du har blivit anställd hos SkiGroup.  Vi erbju-
der en unik möjlighet att få vänner för livet, arbeta utomlands, få en karriär inom resebranschen 
och att få jobba i en otroligt vacker miljö omgiven av snöiga Alptoppar. Men vi får inte glömma att 
de goda reseupplevelserna är baserade på en enorm ansträngning och passion, och det är det vi 
försöker förbereda oss för. Hos SkiGroup har vi ingen tvekan om att vår service blir bäst när våra 
anställda har möjligheten att utvecklas och visa sin fulla potential. Därför skapade vi SG-Acade-
my för att få ut det mesta av våra anställda.
Vi är väldigt förväntansfulla med att få dela med oss av de verktyg som kan användas för att 
utveckla personliga och professionella färdigheter som du kan använda i Alperna, men också i 
livet.

Skolens utbildningar:
• Presentationsteknik
• Välkomstmöte
• Transferteknik
• Mikrofonteknik
• Arbete på flygplats
• Servicekoncept
• Missnöjda gäster och klagomål
• Olyckor och försäkringar
• Förstahjälpen
• Konflikthantering
• Guide i pisten
• Evenemang
• Sälj och service

Praktiskt om SkiGroup Academy

Priset är 9 495 kr. Detta pris täcker mat 
och logi under hela utbildningen. Priset 
täcker också deltagande i olika evene-

mang under utbildningen som skid-
lektioner och andra sociala aktiviteter i 
programmet. Perioden är från slutet av 

november till mitten av december.  

Ha ett arbete i winter wonderland



Vores resebyråer

SkiGroup består av 4 olika resebyråer som varje år skickar glada gäster på skidresor till Norge, 
Sverige, Tyskland, Österrike, Italien och Schweiz.

Kombinationen av de 4 resebyråerna gör vår anpassningsförmåga oerhört hög till den breda 
befolkningen. Oavsett om det är ungdomar, skolklasser, barnfamiljer, pensionärer eller den årliga 
affärsresan så kan vi hitta en passande resa och vi gör alltid vårt bästa för att ge alla våra gäster 



Destinationer

Vi har 15 olika destinationer med guideservice runtom i Alperna. Av dessa är de 11 i Österrike och 
de återstående 4 i Italien. Alla våra destinationer är unika på sitt sätt från de största till de minsta. 

Det finns en anledning till varför det är just dessa destinationer vi erbjuder våra gäster.

Destinationer i Österrike:

• Wagrain
• St. Johan im Pongau
• Schladming
• Zauchensee
• Obertauern
• Maria Alm
• Bad Gastein
• Zell am See
• Lofer

Destinationer i Italien: 

• Livigno
• Canazei
• Sauze d’Oulx



Kontakt

Detta dokument förklarar mycket om vårt koncept och vår utbildning. Mycket av det är inledande 
och kommer att utarbetas under undervisningsprocessen på SkiGroup Academy. Om du har nå-
gra frågor innan så tveka inte att kontakta oss. Nedan hittar du kontaktuppgifter till de ansvariga 
för våra olika personalgrupper. 

Frågor angående jobbet som skiguide:

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

Frågor angående jobbet som hotellpersonal:

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

Frågor angående jobbet som skidlärare:

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

Mer information om våra brands hittar du på våra hemsidor:

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


