
Rejsekonsulent til Kingfish Dive & Travel 
 
Har du erfaring fra rejse-, service- eller salgsbranchen og kan du smile over telefonen, mens du 
hjælper vores rejselystne dykkerkunder af sted på fantastiske dykkerrejser verden over? Brænder 
du for dykning og kan du se fordelen i at blive en del af et team, som rummer nogle af de allermest 
kompetente dykkerinstruktører på de nordlige breddegrader?  
 
Så har vi en spændende stilling til dig som rejsekonsulent hos Kingfish Dive & Travel. Vi oplever 
stor vækst og byder dig velkommen til vores hyggelige lokaler i Tullinsgade i hjertet af København. 
Her venter 17 fastansatte og ca. 20 freelancere på at byde dig velkommen til en hverdag, som med 
garanti bliver både lærerig og sjov!  
 
Du leverer kundeservice i verdensklasse! 
 
I din nye stilling som rejsekonsulent bliver det dit overordnede ansvar at sørge for, at vores kunder 
får opfyldt deres dykkerdrømme. Typisk kontakter kunderne os via telefon, og det bliver dit ansvar 
at rådgive og vejlede gennem hele salgs- og bestillingsprocessen til kunden er tilfreds og handelen 
er lukket.  
Du er gennem hele forløbet åben og lyttende for kundens ønsker og behov, men kommer også 
selv med forslag til destinationer og aktiviteter. Du har en god næse for mersalg – men på en god, 
konstruktiv facon. Vi er ikke pistolsælgere, men sparringspartnere for vores kunder, som ofte 
kontakter os fordi de vil ud på deres livs oplevelse. Det skal derfor være en god oplevelse at handle 
med os fra start til slut – og det er dig, der sørger for, at kunden sidder tilbage med et positivt 
indtryk. 
  
Som ansat i Kingfish Dive & Travel bliver du en del af et tæt team, hvor omgangstonen er 
hjælpsom, uformel og humoristisk. 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. 
 
Lejlighedsvist forventer vi, at du er parat til også at give en hjælpende hånd med i vores 
dykkerbutik og dele lørdagsvagter med dine kollegaer.  
 
 

Interesse for dykning og erfaring fra salg-, service- eller rejsebranchen 
 
For at blive en succes i jobbet hos os, er det helt afgørende, at du har et par års erfaring fra enten 
rejsebranchen eller et salgs/servicefag. 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 ved at blive betjent af dig. Du 
ved, at enhver salgsproces rummer mange trin og du har derfor en benhård koordinator og 
projektleder i maven. 
 
Alt i vores verden handler om dykning og langt de fleste af vores medarbejdere er også selv ivrige 
dykkere. Derfor forventer vi også, at du har en stærk – eller spirende – interesse for dykning! Din 
dykkerviden vil også hjælpe dig til at rådgive vores kunder, da du på egen krop ved, hvad det hele 
handler om.  
 



 
Som person er du kendetegnet ved dit aldrig svigtende engagement og store lyst til at lære nyt om 
vores destinationer, rejser og samarbejdspartnere. Du bidrager til rejseteamet (4 pers.) med din 
team-spirit, dit gode humør og humor. Du er god til at tage tingene oppe fra og ned og kan tåle at 
blive presset i spidsbelastede perioder.  
 
Vi tager det som en selvfølge, at du taler og skriver engelsk og formår at begå dig med IT, herunder 
også Office-pakken. 
 
Vi er parate til at udvikle dig 
 
Som ansat hos Kingfish Dive & Travel kan du glæde dig til en 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 samt sjove oplevelser. Hertil kommer ca. én årlig 
uddannelsesrejse til en af vores mange destinationer verden over. 
 

Vil du være en del af teamet? 

Så send allerede i dag din ansøgning til job@kingfish.dk – deadline for ansøgninger er lørdag d. 13. 
maj 2017. Vi forventer at afvikle runde 1 & 2 samtaler i uge 20. 

Vi glæder os til at høre fra dig!  

Om Kingfish Dive & Travel 

Kingfish Dive & Travel startede i 2001 som en hobbyforretning, der var drevet af lysten til at dykke og formidle 

oplevelser under overfladen. Siden har vi udviklet os til at være et af de største dykkercentre i branchen og det største 

danske rejsebureau for dykkere. 

Successen bag Kingfish bunder i mange års hårdt arbejde på at opbygge knowhow, skabe et komplet sortiment med ”alt 

under et tag” og satse 100% på at drive en professionel virksomhed. Det er stadig i dag vort primære fokus at drive en 

virksomhed, som vi konstant optimerer og udvikler. Fundamentet er vores egen lyst til dykke, derfor må vi aldrig 

glemme den oprindelige Kingfish ånd. 
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