
Richard Nodder 
Jeg har en lang baggrund i turistbranchen med færdigheder, som kan bruges i mange forskellige 
brancher. Og er stolt af at være en professionel, hårdtarbejdende og loyal kollega. Jeg har tidligere 
arbejdere som Contract Manager med ansvar for; Finland, Island, Storbritannien, Baltikum og 
Færøerne, og som Key Account Manager med ansvar for salg og afvikling for internationale gruppe 
kunder. Jeg har en bred erfaring og viden inden for salg, indkøb og service, det samme som 
destinationsviden, som jeg ser frem til at tage med til mit næste job. Jeg er en afslappet, glad og 
venlige person, der trives med at møde mennesker på en professionel og personlig måde, som 
network, messer, besøge leverandører og personlig kontakt med kunder. 

 

Kompetencer: 
 

• Forhandling og kontrakts udarbejdelse med leverandører; priser, betingelser, vilkår, 

allocation med hoteller, seværdigheder, guider, busselskaber m.m. 

• Undersøge og implementere nye destinationer og attraktioner.  

• Sikre kvalitetsniveau på hoteller og attraktioner.  

• Afvikling af turen/produkt fra start til slut.  

• Netværke og opbygge relationer med leverandører og kunder. 

• Salg og markedsføring.  

• Deltagelse i Messer, Workshops og Events. (har årlig været på Matka i Helsinki, 

Vestnorden for Island, Grønland og Færøerne, Skotland Expo for Skotland og 

Storbritannien, og WTM London). 

• Håndtering af adskillige forskellige opgaver, forespørgsler og klager. 

• Booking og reservation. 

• Planlægge og organisere familiarisation/studieture for både kolleger og kunder. 

• Microsoft Dynamics NAV. 

• Modersprog er Engelsk, men jeg taler også Dansk. 

• Professional med god humor.  

 

Arbejdshistorie: 
 
         2021 – 2021 Falck Danmark, Aarhus 
    Poder 

 
2006 – 2020.  Nordic Tours, Aarhus.  

  Contract Manager & Key Account Manager: 

 

2014  – 2020  Contract Manager:  

- Ansvarlig for følgende områder; Finland, Island, Storbritannien, 

Irland samt de Baltiske lande også. Min hovedopgave har været at 

forhandle kontrakter og indgå aftaler med Hoteller, Turistattraktion, 

Guider, Busselskaber m.m. Dette inkluderer mange aspekter som 

aftale priser, vilkår, betingelser og allocation. 

 

- Deltagelse i rejsearrangementer, hvoraf jeg årligt har deltaget i 

følgende messer: Matka (Finland), Vestnorden (Island, Færøerne 

og Grønland), Scotland Expo (UK) og WTM i London. Her har jeg 

opbygget et store netværk og udviklet et godt samarbejde med 

leverandørerne, samt udforsket nye destinationer og attraktioner. 

 
- Undersøg og implementer nye destinationer og produkter i vores 

rejseprogram og brochurer. Og introducer og lær disse til vores 

salgskollegaer. 

 
- Ansvarlig for at planlægge og deltage i familiarisation/studieture 

enten for kolleger eller kunder. Derudover årlige hotel og 

destinations besøg, for at få en god forståelse af vores produkter 

og kontrollere, at de lever op til forventet standard. 
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2006  – 2014  Key Account Manager, International group sales & operations: 

- Ansvarlig for salg til vores Engelsk talende kunder. Nordic Tours er 

grossist, så kunden er ikke den endelige slutbruger, men Tour-

operatøren selv (B2B).  

 

- Rådgivning og sammensætning af den rigtige tour-pakke, der 

passer til kundens ønsker, men også et praktisk gennemtænkt og 

konkurrencedygtigt program, som de kan videresælge.  

 
- Afvikling af turen fra start til slut, hvilket indebærer at 

sammensætte programmet, udarbejde tilbud, booke alt inden for 

rejseplanen og fakturere kunden, samt løse eventuelle problemer, 

der måtte dukke op under turen.  

 
- Personlig, professionel og venlig kundeservice. Kommunikation via 

telefon, e-mail og kundebesøg. 

 

2003 – 2006  Danske Supermarked.  

- Lagermedarbejder.  

2002 – 2003  Neilson Ski Holidays. 

Vintersæsoner  -      Chalet Host (Val Morel, Frankrig) 

2001 – 2002  JMC Holidays.  

Sommersæsoner -      Guide (Zakinthos 2001 & Korfu 2002, Grækenland) 

2000 – 2001  The Cricketer’s Public House 

- Bartender.  

1999 – 2000  The Old Ash Tree Public House  

- Kok. 

1993 – 1999  The Hungry Fox Restaurant/Public House  

- Kok.  

 

Uddannelse og Kursus: 

2020 – 2020   Erhvervsakademi Aarhus, DK. 

6-uge kursus I Digital Markedsføring. 

2004 – 2006   Erhvervsakademi Dania, Randers, DK. 

AP Degree in Tourism and Hospitality Management. 

1999 – 2001 Mid-Kent College, Rochester, UK.  

BTEC National Diploma in Travel and Tourism. 

1993 – 1995 Gravesend College, Gravesend, UK. 

NVQ Level 2 Catering and Hospitality.  

 

Sprog: 

• Engelsk; Modersmål, professionelt talt og skrevet. 

• Dansk; Taler og forståelse. 

 

Hobbyer og interesser: 

Rejse (mindre kendte destinationer), Mad & Drikke kultur, Fodbold, Snowboarding, Squash,  

Padel Tennis, Cross Gym, Løb. Ølbrygning. 

 

References: 

1. Hanne Mikkelsen – Nordic Tours, Ejer / Managing Director. hm@nordictours.dk 

2. Michael Nissen – Nordic Tours, Head of Contracting. mn@nordictours.dk 
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