
 

Bliv en del af Airmagines Interviewer-team 
I Airmagines analyseafdeling søger vi en udadvendt, imødekommende og grundig kollega, som kunne 
tænke sig et fleksibelt og selvstændigt interviewerjob i forbindelse med vores undersøgelser i Københavns 
Lufthavn (CPH).  
 
Jobbet 
Som Interviewer hos Airmagine har du ansvaret for at interviewe passagerer i Københavns Lufthavn om 
forskellige emner vedr. deres rejse. Interviewet udføres face-to-face med iPads, hvor passagerernes svar 
registreres. Jobbet omfatter desuden, at der holdes løbende overblik over kvotering på baggrund af køn, 
alder, rejseformål mv. 
 
Det forventes, at du selvstændigt og professionelt kan:  

• Skabe kontakt til de passagerer, der skal interviewes 
• Udføre interviews med alle typer passagerer 
• Tilrettelægge din arbejdsdag og overholde deadlines 

 
Arbejdstiden varierer, idet jobbet fungerer på tilkaldebasis, hvorfor der ikke er et fast timeantal. Vagterne 
vil typisk være fordelt på alle ugens dage i tidsrummet mellem kl. 6-22. Der vil være mulighed for at få 
vagter ca. 10 timer om ugen hver anden måned. Lønnen er 140 kr. i timen.  
 
Om dig 
Vi har høje forventninger til vores nye kollega: 
 

• Udadvendt, smilende og imødekommende 
• Du kan lide at tale med mange forskellige typer 
• Selvstændig, proaktiv og opsøgende 
• Struktureret og sætter en ære i at aflevere et professionelt stykke arbejde til tiden 
• Kommunikerer flydende på dansk og engelsk, så du kan imødekomme passageren, hvor de 

sprogligt befinder sig  
• Det vil være en fordel hvis du har erfaring som interviewer eller inden for servicefag, men det er 

ikke et krav 
 
Du tilbydes 
Et spændende og udfordrende job med dagligdag i en af Københavns mest dynamiske arbejdspladser. 
Jobbet er fleksibelt, og det er muligt at kombinere det med anden lønindkomst, SU mv.  
 
Om os 
Airmagine er en del af Dansk Reklame Film, som er ejet af Nordisk Film/Egmont, og sælger samt 
distribuerer reklamer i Københavns Lufthavne A/S. Du bliver en del af analyseafdelingen i Dansk Reklame 
Film med reference til chef for analyse & IT Asbjørn Shee Crusell. Analyseafdelingen består af seks 
fuldtidsansatte, to studentermedhjælpere og interviewerteamet af syv deltidsansatte. 
 
Ansøgning 
Send din ansøgning og CV snarest muligt til teamleder Karoline Lindstrøm karolinelindstroem@hotmail.com 
og analysekonsulent Stephanie Ann Lauritzen sal@drf.dk. Mærk din ansøgning: Airmagine interviewer. Vi 
holder telefonsamtaler løbene og stillingen forventes besat hurtigst muligt. 

Bemærk for at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du kan blive sikkerhedsgodkendt fra 
Københavns Lufthavn, da din arbejdsgang vil foregå her.   
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