
  

  

Vi söker en positiv kollega med ansvar för 

Ägarrådgivning till våra svenska husägare! 

 
Vi erbjuder ett fritt och omväxlande arbete där du regelbundet kommer att kontakta våra husägare 
som hyr ut sina hus och stugor via oss. Tjänsten är ny och Du kommer att vara en del av vårt härliga 
team med regelbundna möten, utbildningar och gemensamma träffar.   

Dina arbetsuppgifter 
Som Ägarrådgivare har du regelbunden kontakt med våra husägare, främst via mail och telefon men 
ibland även via fysiska möten. Allt för att hjälpa våra husägare att få bästa möjliga uthyrning.  
Vårt mål är att ha en långsiktig och lönsam relation med våra husägare. Här blir du en viktig 
pusselbit! 

Din roll består av att ge tips och råd på förbättring av utrustningen i stugan, ändringar i 
objektsbeskrivningen både i text & bild. Även justeringar av prisbild, föreslå rabatteringar, informera 
om nyheter, kampanjer eller beskriva funktioner på Ägarhemsidan. Allt som kan gynna relationen 
med våra husägare!  

Beroende på säsong och arbetsbelastning kan även andra arbetsuppgifter förekomma, främst inom 
rekrytering av objekt, marknadsföring samt administration,  

Kvalifikationer 
- Goda kunskaper i marknadsföring och försäljning 
- God förmåga att kommunicera i tal och skrift 
- Flera års erfarenhet av kundvård och service 
- Telefonvana 
- Körkort 
 
Personliga egenskaper 
Det är viktigt att du är förtroendegivande, har en hög social kompetens och en positiv inställning. Du 
skall ha ett inre driv och kunna arbeta självständigt mot uppsatta mål. Du är kommunikativ och kan 
bemöta olika kunder i skiftande situationer. Vi tror även att du är uthållig och strukturerad.  Nätverk 
och kunskap inom branschen är meriterande. 
 
Övrigt 
Möjlighet finns att påverka din arbetstid samt placering, där du kan välja att arbeta hemifrån.  
Tjänsten är 50% - 100%.  
 
Tillträde och Ansökan 
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Du är välkommen att skicka din intresseanmälan med 
CV till Sverigechef Stefan Blomqvist, senast 15/1 2019. 
stefan.blomqvist@stugsommar.se  
 
Kontaktpersoner vid frågor 
Lena Börtin    Stefan Blomqvist  
Rekryteringschef nya objekt  Sverigechef 
0303-832 83   08-640 04 02 
 
Läs mer om Stugsommar här https://www.stugsommar.se/organisation.html 

  


