DIT LIVS BEDSTE
OPLEVELSER I
DANMARK OG
AUSTRALIEN

Kære studenter og studiner
Jeg ved, hvor dine tanker er, og i hvilken position du er i lige nu.
Jeg har været der før. At afslutte skolen og føle sig forvirret over hvilken
retning man skal tage. Alle omkring dig flytter til forskellige byer, og nogle
af dine bedste venner tager ud for at rejse verden rundt.
Man fik at vide, "at blive færdig med skole og finde et arbejde" er
spændende og eventyrligt, men du føler dig forvirret. Du ønsker ikke at
træffe en forkert beslutning eller at gå på kompromis med alt du elsker.
Så hvorfor forpligte sig til noget, når du ikke rigtig ved hvad fremtiden
bringer eller hvor du vil være om 5 år? Og hvorfor skal du vælge mellem
hvad du virkelig elsker og det at tjene penge?
Lad os gøre din passion vores mål for de næste 6 til 12 måneder.
Lad os hjælpe andre mennesker, der ikke har mad, penge eller boliger.
Lad os møde nye mennesker, rejse Danmark rundt med vinduerne nede,
mens vi synger med på din yndlingssang.
... Og lad os have det sjovt mens vi udvikler os sammen som team.
Det er sådan, vi har afholdt 4 succesfulde Summer Tour og skabt en
velgørende virksomhed, der dagligt hjælper mennesker i hele verden.
Tag med os på Summer Tour i uge 27 til 32, hvorefter du har muligheden
for at tage med til Australien og arbejde i dit sabbatår. De næste 12
måneder kan du skabe dit livs bedste momenter. Oplevelser, events,

velgørende arbejde og fællesskab på Summer Tour og en unik
arbejdsmulighed i Australien.
Vi har en fantastisk løn pakke, bonusser, konkurrencer og nedenstående
team klar til at byde dig velkommen.
Overblik.
• Du starter som Brand Ambassadør på Summer Tour i min. 2 uger i
uge 27-32 og når Summer Tour er overstået, tilbyder vi 3-6
måneder i din lokale danske afdeling.
• Du får intensiv træning og opkvalificering mens du er i Danmark,
hvorefter du har mulighed for spendere 3-6 måneder i Australien.
• Der vil være jobgaranti ved hjemkomst.
• Fast løn, provision og bonus.
Krav til dig
• At du taler acceptabelt engelsk, kan trives selvstændigt i et
fremmed land og er udadvendt, social og dialogskabende.
• At du kan skabe resultater, kundeinteresse og træffe beslutninger.
• Du er mellem 18-29 år og ikke tidligere har haft working holiday
visum i Australien.
Fordele
• 15% i Skat mens du er afsted
• Gratis returbillet og visum til Australien (værdi 10.000kr.)
• Første uges ophold betalt
Send din ansøgning til job@pennylanefundraising.com
Del gerne opslaget med en, du vil have med på tour.

