
Drømmer du om store 
naturoplevelser 300 
kilometer nord for 
Polarcirklen? 

World of Greenland søger i 
øjeblikket guider til 

sommersæsonen 2018  
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Bliv guide og oplev eventyret 
i det arktiske! 
Vil du have store naturoplevelser 300 kilometer nord for 
Polarcirklen? Vil du vandre på Indlandsisen, eller kunne du 
tænke dig at sejle kajak blandt verdens smukkeste isfjelde? 

Mulighederne for unikke oplevelser er mange i det 
nordgrønlandske, og hvis du er frisk med masser af gå på mod, 
har du nu chancen for at komme til Grønland som turistguide. 

World of Greenland søger alsidige guider til servicering af gæster 
på alle niveauer. Gæstemodtagelse, transfers, 
informationsmøder, salg af udflugter og souvenirs. Endvidere 
guidning på Kajakture, hvalsafari, sejlture til den berømte isbræ 
Eqi og til Isfjorden Kangia som er med på UNESCOs 
verdensnaturarvsliste. 

Endvidere er der byvandringer, vandringer til den nedlagte 
boplads Sermermiut og andre en- og flerdages vandreture. Og 
endelig er vores hyttebyer Glacier Lodge Eqi og Ilimanaq lodge 
bemandet hele sommeren med 3-5 guider i turnus. 

Som guide hos World of Greenland brænder du for at formidle   
gode oplevelser på en måde der begejstrer og forundrer vores 
gæster. Du har en god situationsfornemmelse og højt humør. 

Dine kvalifikationer: 

• Alder minimum 21 år. 

• Gerne kørekort og rutine i at køre bil. 

• Du har kendskab til Grønland, eller interesse for 

landet, kulturen og  grønlandske forhold. 

• Gode sprogkundskaber: Minimum dansk og engelsk, og 

gerne tysk, grønlandsk eller et andet tredjesprog. 

• Førstehjælpskursus: minimum grundkursus 12 timer 

(max fem år gammelt). 

• Du har et åbent væsen, social indstilling og stor 
  forståelse af begrebet service. 

• Du har lang sommerferie: Vi forventer, at du kan stille 

dig til rådighed minimum 60 dage i sommerperioden. 

• Du har erfaring med friluftsliv/aktiv ferie. 

• Du er klar til at guidejobbet indeholder alt forefaldende 

arbejde i en turistvirksomhed. 

• Du er klar på at bo på flersengsværelse med dine 

guide-kollegaer.  

• Du skal kunne deltage i rekrutteringsweekend den 24-

25 marts. 

 

Vi tilbyder: 

• Et attraktivt guidejob i en ungdommelig organisation, 

med velordnede løn- og boligforhold. 

• Oplæring som turistguide for kræsne og velorien- 

terede gæster. 

• Gode fritidsmuligheder for den aktive guide. 

 
Er du interesseret? 

Læs mere om jobbet som guide på vores 

hjemmeside og send ansøgning til: job@wog.gl 

Forlænget ansøgningsfrist: 10. februar 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.worldofgreenland.com 

http://www.worldofgreenland.com/

