PENNY LANE
TRAVELERS

- DIN MULIGHED FOR AT KOMME
MED TIL AUSTRALIEN

Husk tilbage på dine bedste sommer-minder.
Husk tilbage på dine bedste studenter øjeblikke.
Hvilket kontinent i verden vil du helst opleve?
Vi tror på at arbejde, venskab og gode oplevelser kan gå hånd i hånd.
For 4. år i streg, har du mulighed for at joine os på Penny Lane Summer
Tour, hvor vi besøger Danmarks hotspots og har det sjovt alt imens vi
taler med kunder på vegne af en velgørende sag.
Efter Summer Tour tilbyder vi 3 måneders opkvalificering i en af vores
danske afdelinger og 3-6 måneder i Australien. I Australien rystes du
sammen med teamet.
Du fortsætter din udvikling, forbedrer dine sprogkvalifikationer og tilføjer
sociale samt kommunikative kompetencer til dit CV mens du arbejder på
vores Australske kontorer.
Inden hjemrejse afholder du 2 ugers ferie i Australien og oplever landet,
hvorefter du har jobgaranti, når du er retur i Danmark.
Har du det høje drive, de sociale kompetencer og viljen til at være en
pioner?
Vi står klar til besvare dine spørgsmål, og glæder os til at læse eller se din
ansøgning.

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.

