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Dalibor Krsnik

Ansvarlig for alt samarbejde med kroatiske
samarbejdspartnere. Hjælper Dalibor på hans
område.

Ansvarlig for alt samarbejde med danske gæster og
samarbejdspartnere. Hjælper Mirela på hendes
område.

Jeg er født og opvokset i Bosnien. I Danmark har jeg
boet i 16 år. Jeg bor i Aalborg, er gift og har to børn
som går i skole – min ældste, pigen Ivona går i 6.
klasse og min yngste, drengen Mateo er lige startet i
1. klasse.

Jeg er født (04.07.1971) og opvokset i Sarajevo,
Bosniens hovedstad. På grund af krigen i Bosnien kom
jeg til Danmark i 1993, hvor jeg begyndte aktivt at lære
dansk, med henblik på at studere.

Jeg er 36 år, og siden jeg har lært dansk har jeg
altid arbejdet. Mit første job i Danmark var i en
virksomhed, hvor jeg arbejdede i 4 år. Efter jeg fik
mit andet barn, besluttede jeg mig til at tage
folkeskole eksamen, som jeg skulle bruge til min
videre uddannelse. I dag er jeg uddannet social-og
sundheds hjælper og arbejder på plejehjemmet
Lollandshus i Aalborg.

I år 1996 begyndte jeg på Læreseminarium i Aalborg,
hvor jeg blev færdig i år 2000. Efter et par vikariater
kom jeg til Sæbygaardskolen i Sæby. Jeg underviser
hovedsageligt i fagene matematik og musik.
Jeg bor i Aalborg, sammen med min kæreste og vores
lille datter Andrea (13.06.2006). Andrea går i
børnehave.
Vi rejser til Kroatien hvert år og vi plejer at opholde os i
bjergene og i Istrien. Det er noget der passer os bedst.

Jeg er rigtig glad for mit arbejde, nærvær med
ældre mennesker, og den følelse at jeg gør en god
gerning hver dag som går. Jeg kan godt sige at
arbejdet i DK-Kroatien er en fornøjelses bijob, som
igen giver mig den mulighed til at være sammen
med mennesker, men i alle alder.
Vi har, begge to, dog hver for sig, beskæftiget os med rejser til Kroatien siden 2003, dog indtil 2006 var det ikke kommercielt – vi
fik lavet nogle rejser for vores danske venner og deres bekendte. I 2006 startede vi DK-Kroatien I/S og begyndte at sende
danskerne som vi ikke kendte til Kroatien. De kom tilfredse tilbage, har vi fået tilbagemeldinger på og vi er blevet ved med at
udvikle Dk-Kroatien.
Nøgleordene for vores firma og for os er god og ærlig service, og personlig stillingstagen til gæsternes ønsker og behov.

Dk- kroatien: Jeres personlige rejsearrangører

