Vill du vara en del av vår framtid?
N&N resor Agritours Sweden är ett litet företag med flera möjligheter att växa. Vi är idag två
personer som sitter på kontoret vid Kinnekulle utanför Götene. Här planerar vi och bokar resor
som våra kunder vill ha, så gott som alla med inriktning på jord och skog. Våra kunder är svenska
företag och organisationer som vill göra gruppresor till utlandet och utländska resebyråer som
precis som vi arbetar med gruppresor för den gröna näringen.
För kontorsarbetet krävs noggrannhet och tålamod, god engelska och det är bra om man förstår
tyska.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat följande:
För resor i Sverige
Planera rutten för gruppen, ta fram priser och undersöka tillgänglighet på buss, hotell, guider.
Räkna fram pris i färdiga mallar och sammanställa offert för att skicka till kunden.
Anpassa programmet efter kundens kommentarer.
Färdiga bokningar bekräftas och inför resan bokar vi studiebesök på gårdar, gör namnlistor,
menyer, detaljprogram och andra förberedelser för guide, bussbolag och kund.
För resor till andra länder
Våra samarbetspartners i andra länder tar fram ett programförslag som vi översätter och sätter
ihop med flyg och eventuellt andra tjänster. Vi tar sedan emot bokningar, sammanställer
deltagarlistor, gör resefoldrar och fakturerar.
Vår marknadsföring har hittills mest skett genom kundbrev och deltagande på mässor. Vi vill
göra fler kundbesök och synas på fler ställen. Vi har en del samarbete med tidningar och tror att
det kan växa.
Ibland följer vi med på resor – både i Sverige och till andra länder
Vem söker vi?
• Du är en person som tycker att det är roligt att ordna resor för andra som vill se och lära
sig mer om skog och lantbruk.
• Du vet ungefär hur Sveriges gröna näring är organiserad, eller vill gärna lära dig. Kanske
har du själv en förankring i jord och/eller skog med en del kontakter.
• Om du är rätt person så vill du vara med oss och utveckla både försäljning och resor för
att visa svensk och utländsk landsbygd.
• Kanske vill du resa med våra grupper som reseledare.
• Du skriver engelska obehindrat.
• Du är van vid att jobba vid dator i Word och enkel Excel.
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Vårt bolagsnamn är Discover Sweden Tours AB eftersom vi också gör en del resor till Sverige
som inte omfattar lantbruk.
Arbetet måste inte vara heltid. Kanske har du arbetat med något liknande i många år eller så vill
du prova något nytt. Nu hoppas vi att du känner att det här är du och att vi tillsammans kan
utveckla N&N resor till en ännu bättre researrangör.
Ring eller skriv ett personligt brev och CV till evamaria@nnresor.se
//Eva Maria Friberg
N&N resors gårdskontor på Kinnekulle
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