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INDHOLD
Vi har inddelt vores pdf i forskellige afsnit.
Først præsenterer vi, hvad en sæson er og hvilke
destinationer, vi ofte sender guider ud til.
Dernæst kan du læse vores gennemgang af de
forskellige typer guider.
I vores gennemgang har vi krydret med et par personlige beretninger, og du kan se lidt af guidernes
hverdag.
Som du kan læse, er guidejobbet meget varierende, og der findes helt sikkert også et sted, hvor du
passer helt perfekt ind.

EN SÆSON
Her kommer et par eksempler:
- Istrien, Kroatien: ca. 4 mdr. om sommeren
- Gardasøen, Italien: ca. 4 mdr. om sommeren
- Val Thorens, Frankrig: ca. 4 mdr. om vinteren
- Kreta, Grækenland: ca. 8 mdr. fra marts-okt.
- Alanya, Tyrkiet: ca. 8 mdr. fra marts-okt.

Det er ikke helt enkelt at forklare, hvad en sæson er.
Det varierer rigtig meget mellem destinationerne,
og det er også forskelligt for selskaberne.
En tommelfingerregel: Jo længere du rejser væk, jo
længere er din sæson.

- Gran Canarie, Spanien:
- Phuket, Thailand:
- Cancun, Mexico:
Har alle tre åben året rundt, så det
kommer an på aftalen man laver
med rejseselskabet.

Så drømmer du om Bali, skal du regne med, at din
kontrakt kommer til at vare længere end, hvis du
tager til Gardasøen.

En af grundene til forskellen
er, at det koster mange penge
at sende en guide afsted til fx.
Indonesien. Rejseselskaberne
skal blandt andet skal sørge
for vaccinationer, forsikringer,
opholdstilladelse og arbejdstilladelse for dig, inden du rejser.
Rejser du til Europa, har vi set en sæson på helt
ned til 6 uger over højsommeren.
Men vi ser også kontrakter på 8-9 måneder.
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DESTINATION

Vi har en guideforening, som du kan blive medlem
af, hvor du kan få hjælp til jobsøgningen og under
ansættelse.

Vi sender guider ud til mere eller mindre hele kloden. For i bund og grund er det alle de steder, hvor
der er turister. Men det er klart, at der findes steder, hvor der er flere danske feriegæster end andre.

TYPER AF GUIDER

Vi møder ind imellem elever, der ønsker at arbejde
Der findes en række forskellige guidetyper, som alle
et helt specifikt sted. Det kan være svært for os at
har forskellige funktioner på destinationerne.
hjælpe med at få en særligt ønske opfyldt, især hvis
ønsket er til en af de mere eksotiske destinationer. Over de næste sider, gennemgår vi nogle af de
guidetyper, der er. Når du kommer i arbejde, vil du
Men hvis du er klar på at give den en skalle på sko- ofte være en eller flere typer guide på samme tid.
len og skabe gode resultater for dig selv, så er det
helt sikker er det lettere at få opfyldt en drømmeMen so tommelfingerregl kan man sige, at jo større
destination.
destinationen er, og jo flere kollegaer du har, jo
mere specialiseret en guidetype er du.
Vi kan her tilføje, når vi taler med vores elever, finder vi ofte ud af, at drømmen om guidelivet faktisk
Er du på en lille destination, hvor du er alene på
er noget andet, end de selv havde regnet med.
posten for dit rejseselskab, så er du det hele.
Er man guide i Østen, kan der være meget få guider
på destinationerne, da der ikke er nær så mange
turister. Det er også en anden type gæster der rejser dertil, og det gør arbejdsopgaver meget anderledes end ved en destination ved middelhavet.

På de følgende sider kan du læse om:
• Charterguide
• Børneguide
• Sportsguide
• Aktivitetsguide / animatør
• Udflugtsguide
• Rundrejseguide
• Ungdomsguide
• Skiguide
• Krydstogsguide
• Guider der rejser med gæsterne ud og hjem
• Lokal guide

Vi hjælper dig selvfølgelig med at finde det helt
rigtige sted for dig at være guide.
Vi samarbejder med over 60 rejseselskaber, som alle
står klar til at ansætte, når du er færdiguddannet, så
vi skal nok finde det helt rigtige match til dig.
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CHARTERGUIDE
HVORDAN BOR DU?
Normalt bor du i en lejlighed sammen med nogle
kollegaer, eller også bor du på et hotelværelse.
Ligegyldigt om det er det ene eller det andet, så har
du altid dit eget værelse og kan lukke din dør, når
du har brug for privatliv.
HVORDAN SER EN HVERDAG UD?
Det er ikke sikkert, at du bor lige ved destinationskontoret, så måske kan du gå derhen, ellers får
du en cykel, scooter eller bil stillet til rådighed, alt
efter afstanden til kontoret.

Det kan også være, at gæsterne mangler gode råd
om gåture, byens bedste restauranter eller hvordan
badevandet er i dag.
I sælger udflugter, hjælper med biludlejning og
pengeveksling.
Det kan også være, at I hygger jer med gæsterne og
får en sludder om deres ferie.

Når du møder ind, starter dagen oftest med en
morgenbriefing kl. 09:00, som din destinationschef
holder.
Det kan være:
- Hvordan går det?
- Hvem skal lave hvad?
- Er der sket noget siden, I så hinanden sidst?
- Har alle gæsterne det godt?
Derefter er der nogle, der bliver på kontoret og
klargør de administrative opgaver, der skal løses.

Omkring kl. 13:00 begynder det at blive rigtig
varmt, og så holder man som regel siesta.
Her holder du fri og kan snuppe en svømmetur, få
lidt sol på næsen, spise frokost eller snuppe en lur.
Omkring kl. 16:00 – 17:00 møder du så ind igen, og
enten besøger du nye hoteller, eller også hjælper du
på kontoret.

Andre tager ud på hotellerne og besøger gæsterne.
Det kan være, der er et problem, I skal løse.

Dagen slutter omkring 19:30, hvor du tager hjem
og hygger dig med dine venner, der er tid til at gå til
sport eller ud for at spise.
Du har også aftenarbejde ind imellem, når der er
arrangementer.
Det kan være middag med gæsterne, sportsarran
gementer eller hvad I finder på af spændende
muligheder på din destination.
Der er også dage, hvor du skal køre en udflugt. Så
henter du gæsterne på de forskellige hoteller om
morgen, og kører afsted til det udflugtsmål, som
gæsterne har købt.
På udflugter er der rig muglighed for at bruge dine
talegaver, når du skal fortælle om alle de ting, der
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er på feriemålet og give gæsterne et indblik i hvilket land, de er kommet til.

DU SKAL VÆLGE AT BLIVE
SERVICEGUIDE, HVIS DU:

Der er dage, hvor gæsterne skal hentes og bringes i
lufthavnen. Det kaldes ”transferdag”.

- trives i en varierende
hverdag.
- er vildt glad for at møde mange nye
mennesker.
- kan sige det samme mange gange, og stadig
udfordre dig selv med at sige det, som om det er
helt nyt for dig.
- godt kan lide at sælge, eller gerne vil lære det.

Her tager du sin fine uniform på og sørger for, at
gæsterne kommer godt afsted hjemover.
De nye gæster ankommer med flyveren og skal
derefter guides ud til deres hotel.
De nye gæster bliver samlet til et velkomstmøde
enten samme dag eller dagen efter ankomst.
Her møder du dem alle sammen og byder velkommen, fortæller om feriemålet og de muligheder,
som gæsterne har under deres ferie.
Som du kan læse, er dagene meget forskellige,
og er du en person der trives godt i sociale sammenhænge og elsker at være sammen med andre
mennesker, så er det her helt sikkert et job for dig!
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BØRNEGUIDE
Som børneguide er du altid tilknyttet en større
destination, da det kræver mange gæster at kunne
samle et børnehold.
HVORDAN BOR DU?
Du bor som regel på det center, et større hotelkompleks, hvor gæsterne også bor. Her bor du
sammen med kollegaer på et hotelværelse. Du har
altid dit eget værelse og kan lukke din dør, når du
har brug for privatliv.
HVORDAN SER DIN HVERDAG UD?
Du starter dagen om morgenen, spiser sikkert i den
store buffet på hotellet, inden du mødes med dit

team kl. 9. Hvor der er fælles briefing om, hvor dan
det går.
Der kan godt være administrative opgaver i forbindelse med at være børneguide. Så der vil være
dage, hvor du skal sidde på kontoret.
Men ellers tager du hen i børneklubben og gør klar
til dagens aktiviteter.
Det kan være en skattejagt for de større børn. Ansigtsmaling for de mindre.
Måske I maler på sten eller leger MGP.
- eller hvad I ellers kan finde på.
I holder siesta midt på dagen, da det oftest vil være
for varmt til at arbejde.
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Smæk stængerne op, slap af – og nyd at du er ude
og opleve verden.

Er der minidisco er du selvfølgelig med til det.
Men ellers har du fri ca. 19.30, hvor der er tid til dig
selv, og hvad du har lyst til at lave.

Omkring kl. 16 eller 17 går I i gang igen.
DU SKAL VÆLGE AT BLIVE BØRNEGUIDE, HVIS:
- du er vild med at arbejde med børn
- dit indre legebarn ikke er pakket alt for langt væk
- du er kreativ og elsker at male, tegne og lave ting
- du er super god til at planlægge
- du er et rummeligt mennesker med rigtig god
tålmodighed.

Det kan være, at I skal forberede minidisco om
aftenen. Måske I laver nogle lege, danser eller
forbereder sange, som de kan optræde med for
forældrerne.
Du må rigtig gerne bruge din kreativitet og finde på
som børneguide, så bliver din hverdag kun sjovere
at være i.
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SPORTSGUIDE

Over middag bliver det varmt, og du holder siesta,
hvor det er tid til at koble af og måske tage et bad.

HVORDAN BOR DU?
Er du sportsguide bor du, ligesom børneguiden,
normalt på et center, altså et større hotelkompleks.
Du bor på et hotelværelse, men har altid dit eget
værelse, hvor du kan lukke døren.

Når du møder ind igen, forsætter aktiviteterne,
imens I planlægger næstes dag og får tilmeldinger
ind fra gæsterne.
Der kan være aftentræning eller andre sene aktivitet, hvor du skal deltage.
Men ellers har du fri omkring kl. 19.30, hvor det er
tid til aftensmad og hyggeligt samvær med dine
kollegaer.

HVORDAN SER EN HVERDAG UD?
Som børne- og serviceguide starter du dagen fra
morgenstunden af. Der er ofte tilknyttet buffet til
hotellet, hvor du kan fange din morgenmad.
Møde kl. 9, hvor I gennemgår dagen og hvis der er
noget særligt, I skal tage hensyn til.

DU SKAL VÆLGE AT BLIVE SPORTSGUIDE, HVIS DU:
- elsker at dyrke sport.
- er super god til at motivere andre.
- har en masse superfed energi, der smitter folk
omkring dig.
- holder af en hverdag, hvor du bevæger dig meget.

Du kan også få administrative opgaver som sportsguide, men I deles om det, så det ikke er hver dag.
Dagens aktiviteter skal planlægges og klargøres.
Det kan være træningsprogrammer, turneringsplaner. Der skal hentes bolde, yogamåtter og andet
udstyr der skal bruges.
Når aktiviteterne går i gang, er du på og skal være
med til at motivere gæsterne til at dyrke motion.
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AKTIVITETSGUIDE
/ ANIMATØR:

HVORDAN BOR DU?
Ligesom sports- og børneguiden, holder du til på
store centre, hvor der er mange turister.

En aktivitetsguide er en, der laver underholdning
for gæsterne i løbet af dagen.
Det kan være pingpong rundt om bordet.
Fælles dans i poolen eller en skakturnering blandt
gæsterne.

Du har dit eget værelse, og bor enten i lejlighed
sammen med andre eller på hotellet.
HVORDAN SER EN HVERDAG UD?
Som med de andre guider, skal I mødes med
teamet om morgenen, så alle er klar over, hvad der
kommer til at ske i løbet af dagen.

Dine aktiviteter er både for voksne og børn, så du er
med til at underholde mange forskellige.
Mulighederne for hvilke aktiviteter, I laver, er mange, og kun fantasien sætter grænser.

Der er dage, hvor du er ude ved gæsterne og under
holder dem med hyggelige aktiviteter på hotellet.

Aninmatør er en stilling som ofte hænger sammen
med aktivitetsguiden.
Animatøren opsætter en show om aftenen som
underholdning for gæsterne.

Du har dage, hvor du skal øve aftenens show, så
alle kender replikker og sange. Der skal laves kostumer, og sminken og sceneskift skal være øvet.
Det er selvfølgelig primært i starten af sæsonen.
Senere er det mere smårettelser, der skal til, når I
skal øve det.

Det kan være, I har lavet en forkortet udgave af
- Grease
- Sound of Music
- Løvernes konge.

Om aftenen er du på, når der er et show, der skal
afvikles. I har en række shows, som I kan skifte
imellem i løbet af ugen, så gæsterne ikke ser det
samme show flere gange.

Eller det kan være en kabaret eller revy, og det
kan være et show hvor I kopiere de største divaer i
verden.
Igen er mulighederne uendelige, og dine ideer med
til at skabe din hverdag.

DU SKAL VÆLGE AT BLIVE AKTIVITETSGUIDE, HVIS DU:
- er glad for at være sammen med mennesker.
- elsker at være på en scene.
- måske har talent for skuespil eller sang.
- er kreativ og er god til at finde på.
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UDFLUGTSGUIDE

Når alle gæsterne er hentet, fortæller du om dagens program, inden det er tid til den egentlige
udflugt.

At være udflugtsguide er et tidkrævende job, da
man i bund og grund ofte guider i emner som er
fagligt utømmelige, så man altid kan finde på nye
historier og nye tilgang til sit emne.

Turene kan have meget forskellige karakter. Nogle
har fokus på historie, andre er mere kulturelle eller
med fokus på landskab.

Jobbet kræver derfor meget selvstændighed, og
det kræver at du har lysten til at sætte dig ind i en
masse forskellige emner.

Det kan være, at I spiser frokost sammen undervejs.

Du skal have lyst til at lære nye historier og anekdoter fra f.eks. lokalbefolkningen, som du kan
fortælle til dine gæster.

Uanset hvad, så er det dig, der holder sammen
på det hele, så alle gæster kommer med rundt og
bliver sat af ved det rigtige hotel.
Du har ansvaret for, at de hører alt, hvad de er blevet lovet og får en fantastisk tur.

HVORDAN BOR DU?
Du bor enten på et hotelværelse eller i en lejlighed
sammen med dine kollegaer. Men uanset hvordan
du bor, har du altid dit eget værelse, hvor du kan
lukke døren ind til.

Du afrunder med buschaufføren og debriefing og
evt. afregning med kontoret.
Når du er færdig, har du fri og kan tage hjem og
slappe af.

HVORDAN SER EN HVERDAG UD?
Du er oppe og tidligt i gang med dagen, så du er
klar til møde på destinationskontoret.

DU SKAL VÆLGE AT BLIVE UDFLUGTSGUIDE, HVIS DU:
- har lysten til at sætte dig ind i et emne og evnen
videreformidle det
- er selvstændig
- er nysgerrig
- elsker kommunikation
- er en skarp planlægger
- tør at tage lederskab.

Du skal samle op på tilmeldingslister til dagens udflugt, så du har styr på, hvilke gæster der skal med,
og hvilket hotel de bor på.
Busserne har du bestilt i forvejen, og som en start
på dagen tager du en snak med buschaufføren, så I
begge er klar på, hvad der skal ske.
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EN PERSONLIG HISTORIE
FRA MIA:

Kl. 05:00 serveres der kaffe/te og rusk (hårde müslibarer der skal dyppes i kaffen) i lodgens restaurant.
Jeg er der altid, når de åbner, så jeg har mulighed
for at danne mig et overblik over hvem der er kommet op, tilfælde af at jeg har nogle som har sovet
over sig, som jeg skal ud og have vækket.
I bushen er der ikke noget der hedder telefonsignal
- så det er morgenløb til værelserne, for at få folk
ud af sengen.

Det bedste ved at være safari-guide er, at du aldrig
ved hvad der venter forude - kliché, ja.
Men da mit arbejde bliver afgjort af naturen og
hvilke dyr vi kan finde ude i bushen, ved vi vitterligt
aldrig hvad vi finder.
Vi kan have et tre-timers gamedrive og se massevis af elefanter, løver, bøfler, antiloper og næsehorn
- og næsten gang vi kører ud i tre timer finder vi
måske ikke andet end zebra, fugle og gnuer.
Jeg elsker det uforudsigelige som safariguide - og
det sug i maven, når du spotter løven der ligger og
putter sig ned i græsset eller leoparden oppe i træet - dét er et kæmpe “rush” hver evig eneste gang!

Kl. 05:30 er det tid til at starte vores gamedrive!
Vi kører ud ligesom solen skal til at stå op, da det
er her der er størst sandsynlighed for at se vores
nat-aktive dyr.
Vi er typisk afsted på
gamedrive i 3 til 3,5 time,
hvor vi undervejs typisk
holder et lille kaffe og
toilet(busk)stop.

En typisk dag på safari ser således ud:
Kl. 04:45 - alarmen ringer og det er tid til at stå op!
Hopper i tøjet, gør mig hurtigt klar, finder regnjakken (hvis jeg glemmer den, skal det nok begynde at
regne…) og tager mit kamera over skulderen.
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Kl. 09:00 tilbage i camp! Nu er det tid til morgenmad med alt hvad der hører til!

Kl. 19:45 er alle samlet i restauranten til fællesmiddag. Jeg gennemgår programmet for den
efterfølgende dag (om vi skal på mere safari, skal
vi flytte til en anden lodge eller måske i lufthavnen)

Kl. 10:00 går gæsterne normalt hver til sit. Afhængig af hvor du har safari, kan gæsterne typisk gå til
poolen og slappe af.

Kl. 21.15 går de sidste gæster fra restauranten normalt går de sidste mellem kl. 21 og 21:30. Hvis
man skal nå at have sin søvn inden alarmen starter
samme tid i morgen, så bliver man ikke siddende
oppe så længe.

I den park vi benytter, er der mulighed for at vandre
ud mellem dyrene (der er selvfølgelig ikke farlige dyr
på området - andet en giftige slanger og skorpioner).
Mange gæster vælger at gå 5 km ruten - personligt
vandre jeg mellem de forskellige ruter, alt afhængig
af hvilke spor der er at finde i sandet..

Jeg lister tilbage til min hytte - lægger tøjet til næste morgen frem (det gør det hurtigere at komme
afsted i morgen), børster tænder og lægger mig i
sengen.

Kl. 13:00 er det blevet tid til frokost - hvis man har
fået plads til maden siden vi spiste sidst! Det er
altid en god idé at kigge ind i restauranten for at se
til gæsterne.

Typisk sætter jeg en serie på, som jeg kan falde i
søvn til - eller læser omkring nogle af dyrene - for
jeg ved aldrig, hvem jeg møder i morgen.

Kl. 16:00 er alle samlet ved receptionen - nu skal
vi ud på vores eftermiddags drive - måske vi finder
leoparden, inden vi vender tilbage til camp?
Kl. 19:30 kører den sidste bil gennem porten fra
naboreservatet. Der snakkes livligt om hvor mange
dyr vi har set - den uskrevne konkurrence mellem
bilerne og hvad de forskellige har set begynder.
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RUNDREJSEGUIDE
En rundrejseguide laver længere ture med sin
gæster. Det vil sige, at guiden er sammen med sine
gæster i længere tid, og du er på hele tiden.
Det kan være en tur til de lidt fjernere egne, hvor du
rejser rundt sammen med dine gæster i fx 14 dage
af gangen.
Som du kunne læse på historien fra Mia, så minder
rundrejseguide og udflugtsguide meget om hinanden.
HVORDAN BOR DU?
Du kan have base sammen med et team på en
destination. Det kan være på et stort center, hvor
du bor sammen med dine guidekollegaer.

Når gæsterne er ude på egen hånd, og når I har
sagt tak for i dag, har du lidt tid til dig selv og tid til
de administrative opgaver, du har undervejs.

Når du er afsted, bor du sammen med gæsterne.
Ikke på samme værelse eller i telt med, men du er i
nærheden af dem.

DU SKAL VÆLGE AT BLIVE RUNDREJSEGUIDE, HVIS DU:
- er meget selvkørende
- har stor viden om kunst, kultur og historie fra det
område, hvor du rejser i
- er yderst social
- er den fødte leder
- er nysgerrig og har
lyst til at sætte dig
ind i virkelig meget
fagligt stof.

HVORDAN SER EN HVERDAG UD?
Dagene og arbejdsopgaverne er meget forskelligt.
For du står for alt det praktiske undervejs, og hvis
det halter med det sociale, er du også den, der
løfter den opgave. Du kører alle udflugter og ture
undervejs.
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EN PERSONLING BERETNING
FRA RASMUS
Jeg er øhopguide på Azorerne som er en øgruppe
1500 kilometer ud for Portugals kyst. Jeg har min
base på øen Sao Miguel, som er den største af de
ni azoriske øer. I løbet af sommeren flyver og sejler
jeg med gæster rundt på 4 forskellige øer inkl den
ø, jeg bor på.
Gæsterne har hjemmefra købt denne rundrejse/
øhop. De ankommer først til Sao Miguel, hvor vi
er i ca. 2 dage, før vi rejser videre til de andre øer i
Atlanten.
Når vi er afsted er der meget at holde styr på såsom alt det praktiske med hoteller, busser på alle
øerne, flytider og færgetider. Og der er indholdet til
de mange udflugter, med alle de forskellige historier fra de øer, vi kommer til.
Det er utrolig spænende at arbejde på denne måde
som guide. Jeg oplever og rejser en masse, og
er sammen med de gæster, der er med. Efter et
endt øhop på 8 dage er vi næsten blevet en lille
falie hvilket gør jobbet super hyggeligt, når vi er på
farten.
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DESTINATIONSCHEF

Dine dage vil primært bestå derfor af kontorarbejde, men der kan også være dage, hvor du observerer dine guider, f.eks. på udflugt.

Som destinationschef er du den, der er ansvarlig
for, at destinationen kører, som den skal. Du skal
sørge for at guiderne har det godt, så de kan yde en
god service overfor gæsterne.

Er du på en lille destination, står du også med udflugter og transfer og har flere blandede opgaver.
Hvis du er på en stor destination, er dine arbejdsopgaver mere administrative.

HVORDAN BOR DU?
Som destinationschef bor du ofte i din egen lejlighed. Men det er ikke en selvfølge, og både rejseselskabet og størrelse på destinationen betyder noget
for din bolig.

SOM DESTINATINSCHEF SKAL DU:
- kunne træffe beslutninger på destinationen –
også de svære og hårde.
- være god til at lytte til dine guiders gode input.
- kunne lide at have det store overblik.
- kunne tage tage de små diskussioner, som fylder
i guidernes hverdag.
- være struktureret.
- kunne tage ansvar, hvis noget går galt.
- have flair for tal og regnskab.

HVORDAN SER EN HVERDAG UD?
Du er ansvarlig for at lave en ugeplan for guiderne,
og du har overblik, så alt bliver lavet til tiden.
Du skal svare på klager, som gæsterne sender til
destinationen, og du skal følge op på de ting, som
ikke fungerer på destinationen.
Du har kontakten til samarbejdspartnere og hovedkontoret.
Du er desuden ansvarlig for økonomien, og det betyder, at du laver regnskab for destinationen som
helhed.
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Nogle guider tager ud til hotellerne og gør klar ved
poolen, når gæsterne vågner og kommer ned for at
sole sig. De hygger om gæsterne, sælger arrangementer, laver sjove lege og aktiviteter.
Andre guider planlægger aftenens arrangementer.
Det kan være en pubcrawl, skumfest, beachvolley,
mexcican night, strand bar eller UV-fest. Mulighederne er mange, og nye ideer er altid velkommen.
Når dagen ved poolen er omme, tager guiderne
hjem, spiser lidt aftensmad sammen med kollegarene og skifter til uniform til om aftenen.

UNGDOMSGUIDE

Når gæsterne ankommer er det dig, der skal sørge
for, at de har en god aften.
Du er på arbejde, til arrangementet er over, og til
sidst bliver der et par guider tilbage og rydder det
sidste op og følger de sidste gæster hjem.

I forhold til manges forudindtagelser om ungdomsguider, så er det bestemt ikke et nemt job. Mange
tænker at det er fest og farver dagen lang, men det
er det langt fra.
Det er dig, der er ansvarlig, så du skal kunne holde
balancen mellem fester og ansvarlighed.

DU SKAL VÆLGE AT BLIVE UNGDOMSGUIDE, HVIS DU:
- har max god energi.
- elsker at planlægge og finde på nye tiltag.
- er vild med fest og farver, og kan holde dig på den
rigtige side af spritstiv.
- kan lide at arbejde med unge mennesker.
- har forståelse for at det er deres fest og ikke din.
- ved, at det er dig, der får det til at fungere.

HVORDAN BOR DU?
Du bor ofte sammen med en kollega på et dobbeltværelse på et hotel. Når sæsonen er så kort, har
rejseselskaberne ikke faste lejligheder eller boligkomplekser stående til guiderne.
HVORDAN SER EN HVERDAG UD?
Du møder tidligt ind om morgenen, hvor du sammen med dine kollegaer planlægger dagen.
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SKIGUIDE

HVORDAN BOR DU?
Det er afhængigt af selskabet. Men mange steder
er der store lejlighedskomplekser, hvor guiderne
bor dør om dør.

Først er det vigtigt at understrege at der er forskel
på skiguide og skiinstruktør.
Jobbet som skiinstruktør, består i at undervise
andre mennesker i at stå på ski.

Her bor du sammen med dine kollegaer, hvor I fx.
kan dele en lejlighed to eller tre guider sammen.
Men det er faktisk ret fint, for du bruger ikke ret
mange timer på dit værelse – for det meste kun til
at sove på. Resten af tiden er du udenfor i sneen.

Som skiguide viser du rundt og er guide - men du
står også rigtig meget på ski.
Dig og gæsterne har det
til fælles, at I elsker sneen, hvilket er rigtig rart
som guide, da det sætter
rammen for hverdagen
og giver overskud til at
sætte fokus på andre
opgaver, der også følger
med jobbet som guide.

HVORDAN SER EN HVERDAG UD?
Dagene er meget forskellige. Men de fleste dage
starter du på arbejde kl. 8:00.
Det kan være en pistevisning, når skilifterne åbner.
Eller en transfer til og fra lufthavnen.
Hver dag er der afterski om eftermiddagen, hvor I
som guider skiftes til at tage med gæsterne.
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Din uge kunne fx. se sådan ud:
Mandag: Kontoropgaver og pubcrawl om aftenen.
Tirsdag: Forberedelse og afvikling af Picnic i sneen.
Onsdag: Transferdag og Kælkeaften.
Torsdag: Velkomstmøde og pistevisning – fri om
eftermiddagen.
Fredag: Kontoropgaver og afterski.
Lørdag: Transferdag og senere afterski.
Søndag: Velkomstmøde og Pistevisning
Selvom jobbet som skiguide kan ligne en stor fest,
skal du være opmærk på, at du er på arbejde.
Så du skal holde dig i en tilstand, hvor du kan tage
ansvar, hvis der sker noget med en gæst.
Du har travlt, og der er mange opgaver, du skal løse.
DU SKAL VÆLGE AT BLIVE SKIGUIDE, HVIS DU:
- kan holde hovedet koldt i hektiske situationer
- kan lide kulde og sne
- er glad for fest og farver
- holder af at tage ansvar
- elsker at stå på ski, snowboard eller kælk ;o)
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KRYDSTOGTGUIDE

De dage, hvor skibet kun er på havet, vil gæsterne typisk deltage i arrangementer på skibet, som
for eksempel et foredrag, musik, dans eller anden
underholdning.

Som krydstogsguide rejser du på krydstogt med
dine gæster. Dine turer varer eksempelvis 1 uge
eller 3 uger, hvor du er med på en tur rundt.

Her har du tid til at slappe af og smække stængerne op med en bog i hånden.

Du kan eksempelvis bo i Danmark, hvor du bliver
fløjet ud til en destination og rejse med rundt med
krydstogtskibet i tre uger, før du stiger af igen og
bliver fløjet hjem.

Der vil typisk være faste spisetider, og du vil derfor
møde gæsterne til måltiderne. Her vil du naturligvis
være ”på arbejde”, uden du har konkrete opgaver.
Men du skal altid være opmærksom på, hvordan du
agerer, når gæsterne er i nærheden.

Det kan også være, hvor du bor på en destination,
hvor et krydstogtskib sejler forbi. Så går du ombord
og sejer med på turen, hvorefter du fx en uge senere stiger af igen og rejser tilbage til din destination.
To uger senere kommer næste krydstogt, hvor du
er klar til endnu en tur.

Du kan også møde gæsterne på andre tidspunker i
løbet af dagen, hvor gæsterne kan møder dig, f.eks
i loungen.

HVORDAN BOR DU?
Når du er afsted, bor på skibet sammen med dine
gæster, men du har din egen kahyt.

Når I nærmer jer en hav, er der rigtig mange administrative opgaver, der
skal laves.

HVORDAN SER EN HVERDAG UD?
Som krydstogtguide kan dine hverdage være
utrolig lange. Nogle dage sker der rigtig meget og
andre dage går det langsommere.

Det kan være i stil med,
om bussen er bekræftet. Om lokalguiden er
klar over, hvor mange
gæster der går i land.
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Er restauranten booket?
Du vil også opleve at nogle gæster ikke har helt styr
på visum, når de rejser. Derfor er det vigtigt at du er
struktureret og vil tage ansvar for din tur og hjælper dine gæster.

Når I er på land, kan
det være at du viser
gæsterne rundt i
både store byen og
på små øer.

Du skal også planlægge dine udflugter, hvis du har
nogle, når I kommer i land.

Som guide vil du altid opleve situationer, hvor intet
går som planlagt, og der skal du være god til at få
gæsterne til at føle, at alt er som det skal være.
DU SKAL VÆLGE AT BLIVE KRYDSTOGSGUIDE, HVIS DU:
- gerne vil være sammen med dine gæster i mange
timer af døgnet
- vil opleve mange destinationer
- hurtig til at sætte dig ind i en destination og har
let ved at lære nye ting ved at læse om det eller
finde videoer
- kan tænke hurtigt
- arbejder struktureret
- er klar på at hjælpe gæsterne med visa, boarding,
pas, check-in med mere.
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LOKALEGUIDE

Din tjans er timebaseret, hvor du har et tidspunkt
og nøjagtigt afsatte timer til din tur.

HVORDAN BOR DU?
Du bor hjemme i dit eget hjem i din hjemby, hvor du
guider rundt.

Dit arbejde som lokal guide minder meget om udflugtsguiden, og du kender på forhånd udflugten og
hvor I skal køre, gå, cykle eller sejle hen.

Du har måske et andet job, studerer eller andet,
der er din primære beskæftigelse. Dit arbejde som
guide er deltid, da det er sæsonbetinget og oftest
er mest om sommeren.

DU SKAL VÆLGE AT BLIVE LOKALGUIDE, HVIS DU:
- gerne vil bo i Danmark med stadig elsker at vise
gæster rundt.
- ønsker et bi-job ved siden af fx din uddannelse
eller faste arbejde.
- elsker dit lokalområde og kan lide at nørde med
detaljerne
- kan lide at holde dig opdateret med nye ting.

Det kan være, at du har haft en par sæsoner ude og
derfor har fået dig en god erfaring som guide.
Under studiet kan du så være lokal guide som studiejob og tjene lidt ekstra i sommerferien.
HVORDAN SER EN HVERDAG UD?
Du møder gæsterne i dit eget land, egen hjemby.
Det kan være danske gæster eller udenlandske
gæster, hvis du har et sprog du behersker næsten
som dit modersmål.
Det er vigtigt, at dine sprogkundskaber er ud over
det sædvanlige, hvis du skal guide på et andet
sprog.
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GUIDER DER REJSER MED
GÆSTERNE UD OG HJEM
HVORDAN BOR DU?
Du bor hjemme i Danmark, og dit arbejde er sæsonbetinget, hvor du booker dig ind rejserne, hvis
du kan tage dem.
Når du er afsted, bor du sammen med gæsterne på
hele turen, hvor du er ansvarlig for det hele.
HVORDAN SER EN HVERDAG UD?
Når du er afsted med dit rejseselvskab, er du på
hele tiden. Du mødes med gæsterne allerede i
lufthavnen og følges med dem hele vejen rundt på
turen.
Dit arbejde minder meget om rundrejseguiden,
med den forskel, at du bor hjemme i Danmark.
DET KAN VÆRE EN FORDEL AT VÆRE UD- OG HJEMREJSE GUIDE, HVIS DU:
- gerne vil bo i Danmark til hverdag
- har en eller måske flere destinationer, hvor du
kan guide rundt hele vejen
- har stor viden og kan sætte dig ind i et omfangsrigt fagligt stod
- har en eller flere uger om året, hvor du kan være
væk fra hjemme hele tiden.

TAK FORDI DU LÆSTE MED
Vi elsker rejsebranchen og har derfor altid en hel
masse at fortælle. Vi håber, du er blevet klogere
på guidelivet gennem denne pdf, så du ved endnu mere om den nye tilværelse, som du er ved at
banke hul indtil.
Har du yderligere spørgsmål, er du selvfølgelig altid
velkommen til at kontakte os.
DU KAN FANGE OS PÅ:
· Telefon: 70 211 222
· Facebook: service & co.
· Instagram: Service_Co
· Snap Chat: ServiceCo

