
                                                                                                                    

Om virksomheden 

 
Vi er en af de største formidlere af ferieboliger i Danmark og har udlejningsaftaler med ca. 10.000 ferieboligejere i alt. Vi 

er ejet af selskabet @Leisure, der er en del af Axel Springer koncernen. 

Vi har to brands; DanCenter med udlejning af sommerhuse i Danmark, Norge, Sverige samt Tyskland og Danland med 

udlejning af ferielejligheder i feriecentre rundt omkring i Danmark.  

Vores hovedkontor ligger i København, men vi er også lokalt repræsenteret i mange danske feriebyer samt i Norge, 

Sverige og Tyskland.  

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: dancenter.dk. 

DanCenter og Danland søger en produktassistent  
til et vikariat på hovedkontoret i København  
 
Er du glad, positiv og en teamplayer – og vil du være med til at give vores 
sommerhusejere en god oplevelse?  
 
SERVICE og KVALITET er nøgleord, som er med til at beskrive vores værdier. Vi gør os umage med at give 
sommerhusejerne en positiv oplevelse, og sætter en ære i, at gøre tingene rigtigt – og med et smil. 
 
I DanCenter/Danland’s kontrakt- og ejerserviceafdeling arbejder vi tæt sammen med andre afdelinger om at 
fastholde og tiltrække sommerhusejere. I vores lille internationale afdeling med danske, norske og tyske 
kolleger hjælper vi hinanden og sætter pris på at have det sjovt sammen. Vi er overbeviste om, at vi ad den 
vej skaber de bedste resultater. 
 
Hvis du kan smile i telefonen og kan genkende dig selv i nedenstående, er du måske den produktassistent, 
vi søger...  
 
Dine arbejdsområder 
- Daglig korrespondance med og servicering af sommerhusejere  
- Tæt samarbejde med vores lokale servicekontorer 
- Sagsbehandling i forhold til sommerhusejere 
- Medansvarlig for prisopbygning på vores 28 Feriecentre 
- Deltage i kontraktregistrering og vedligeholdelse af data om sommerhusene 
- Diverse administrative opgaver 
 
Dine faglige kvalifikationer 
- Erfaring med kundekontakt på telefon og skrift  
- Erfaren bruger af Office-pakken  
- Flair for tal 
- Skriftligt velfunderet på dansk 
- Fremmedsprog: Tysk og engelskkundskaber er en fordel 
- Gerne erfaring fra service- eller turistbranchen 
 
Dine personlige kvalifikationer 
- Service- og løsningsorienteret  
- Kvalitetsbevidst i dit arbejde  
- Ansvarsbevidst 
- Målrettet 
- En positiv teamplayer 
 
Stillingen ønskes besat snarest muligt og er et fuldtids-barselvikariat i et år med mulighed for forlængelse. 
Arbejdssted er DanCenters hovedkontor, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø. 
 
Kontakt og ansøgning 
Send din ansøgning mærket ”Ansøgning produktassistent” og dit CV til annika.stenstrom@dancenter.com.  
Ansøgningsfrist: Snarest muligt. Der afholdes samtaler løbende. 
Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte, Teamleder Rolf Jensen, på telefon 
(+45) 91 33 90 41. 
 

 


