
Divemaster eller dykkerinstruktør søges til fuldtidsstilling 
som salgskonsulent hos Kingfish Dive & Travel 
 

Elsker du vand? 

 

Har du hvad der skal til for at give vores kunder en uforglemmelig oplevelse af service, 
kompetence og tryghed? Er du så glad for outdoor-produkter, at du har svært ved at skjule din 
begejstring og dit engagement, når du med kyndig hånd viser kunderne rundt i en spændende 
verden af kvalitetsdykkerudstyr? Og frem for alt: Elsker du alt der har med vand at gøre? 
 
 

Så har vi en attraktiv stilling til dig som salgskonsulent i Kingfish Dive & Travels hyggelige 
udstyrsforretning i Tullinsgade i hjertet af København! Her venter 18 fastansatte og ca. 20 
freelancere på at byde dig velkommen til en hverdag, som med garanti bliver både udfordrende og 
sjov!  
 

Du leverer den bedste salgsoplevelse! 
 

I din nye stilling som salgskonsulent bliver det dit overordnede ansvar at sørge for, at vores kunder 
får opfyldt deres udstyrsdrømme – uanset om du står over for en nybegynder, som skal have sin 
første snorkel, eller en erfaren dykker, som vil tage springet til teknisk dykning. 
 
Du er åben og lyttende for kundens ønsker, men rådgiver også gerne hvis du fornemmer at 
kunden er i tvivl eller mangler viden. Du har en god næse for mersalg – men på en god, konstruktiv 
facon. Vi er ikke pistolsælgere, men ønsker at en handel hos os skal være en positiv, hyggelig 
oplevelse fra start til slut.  
 

Du kan glæde dig til at sælge inden for alle vores produktkategorier, herunder fx undervandsjagt, 
regulatorer, BCD’er, tanke, dykkercomputere, dragter, dykkerkurser etc. Det du ikke kender til på 
forhånd skal vi nok lære dig. 
Som salgskonsulent bliver du en del af et tæt team bestående af dedikerede kolleger. Sammen har 
vi skabt en hjælpsom, uformel og humoristisk kultur. Når vi går på arbejde er vi dybt 
professionelle, men vi vil også have det sjovt og grine – og det håber vi meget, at du er med på. 
 

Arbejdstiderne vil være i tidsrummet mandag til fredag 9-18 og lørdag 10-14.  
 
 

Interesse for dykning og erfaring fra butik 

 

For at blive en succes i jobbet hos os er det helt afgørende, at du har en solid dykkererfaring som 
enten divemaster eller dykkerinstruktør. Vi ser også gerne at du har erfaring med salg i butik, helst 
inden for outdoor- eller dykkerbranchen. Her har du lært vigtigheden af kundeservice, og du vil gå 
gennem ild og vand for at sikre, at dine kunder får en god oplevelse, når de handler med dig. Vi går 
aldrig på kompromis med vores troværdighed eller gode rygte, og den attitude vil vi også se hos 
dig.  
 



Dykkerudstyr er livsbevarende udstyr, og mange dykkere har et passioneret forhold til deres grej. 
Du vil derfor blive mødt af et en spørgelysten og velinformeret kundegruppe, som stiller krav til 
dine kompetencer og viden inden for dykning.  
Derfor er vore medarbejdere også ivrige dykkere, og vi forventer at dykning iike bare er et job for 
dig men en livsstil. 
 

Vi tager det som en selvfølge, at du taler engelsk og formår at begå dig med IT til husbehov. 
 

Vi er parate til at udvikle dig 
 

Som ansat hos Kingfish Dive & Travel kan du glæde dig til at ”rejse på 1. klasse” i dykningens 
verden, og vi hjælper dig gerne videre uanset om dit mål er at blive teknisk dykker, 
dykkerinstruktør eller noget helt tredje. Vi er ikke lønførende, og du skal ikke tage os for pengenes 
skyld.  Til gengæld lover vi dig masser af dykkeruddannelse og sjove oplevelser.  

Vil du være en del af teamet? 

Så send allerede i dag din ansøgning til job@kingfish.dk. Vi gør opmærksom på, at vi ønsker 
stillingen besat snarest muligt og indkalder løbende til samtaler. Vi forbeholder os retten til at 
afslutte processen før tid, når vi finder den rette. Hvis du vil vide mere om jobbet, er du 
velkommen til at kontakte Allan J på telefon 33 13 83 83.  

Vi glæder os til at høre fra dig!  

Om Kingfish Dive & Travel 

Kingfish Dive & Travel blev startet i 2001 og begyndte hurtigt at generere væsentlige resultater. I 2007 startede vi vores eget 
rejsebureau således at alle danske dykkere nu kunne få alt under ét tag - både uddannelse, udstyr og dykkerrejser. I dag er vi 
Nordens suverænt største dykkercenter med 18 fastansatte i rejsebureau og dykkerbutik. Vi får endvidere hjælp af en masse yderst 
kompetente dykkerinstruktører, som hjælper med til at afholde kurser og udvikle forretningen så vi fastholder vores førende 
position. 

 

 


