is op zoek naar een gedreven

Reisconsulent (M/V)
om haar groei kracht bij te zetten

Heide Travel is een reisbureau in het noorden van Antwerpen, gespecialiseerd in het aanbieden van reizen op maat
van de klant. Met de rechtstreekse trein vanuit Antwerpen-Centraal sta je op 15 minuten in Heide (Kalmthout).
Heide Travel is naast het station gelegen. Vanaf het moment dat klanten binnenstappen, merken zij het verschil.
Bij Heide Travel krijgen zij de persoonlijke aandacht die ze verdienen bij de investering van hun vrije tijd.
Heide Travel werkt niet met een geselecteerd aanbod touroperators.
Wat wordt van je verwacht?
• Je staat klanten bij met raad en daad en gaat voor hen op zoek naar de ideale vakantiebestemming en hotel
in overeenstemming met hun budget en wensen.
• Je staat erop dat de facturen, bevestigingen en vouchers gecontroleerd worden en aangepast waar nodig.
• Je staat in nauw contact met de touroperators en weet met hen een lange termijnrelatie op te bouwen.
Wie ben jij?
Voor deze functie zijn volgende criteria een must:
• Je hebt alvast een eerste ervaring opgedaan in een reisbureau, met notie van de gangbare reserveringssystemen.
• Je kent veel hotels en verblijfslocaties van de meest courante vakantiebestemmingen
• Je beschikt over de nodige administratieve vaardigheden en je bent punctueel.
• Je beheerst de Nederlandse taal perfect en kan je daarnaast uit de slag trekken in het Frans en het Engels.
Verder ben je wat je persoonlijkheid betreft een doorzetter met een positieve kijk op het leven, die een
persoonlijke dienstverlening hoog in het vaandel draagt. Je bent optimistisch ingesteld en de omgang met
veeleisende klanten vormt voor jou een uitdaging.

Wat hebben we jou te bieden?
Je komt terecht in een dynamisch en jong bedrijf. Je kan zelfstandig werken in een moderne omgeving waar je
ideeën in praktijk kunnen omgezet worden. Je kan voordelig reizen en uiteraard kan je rekenen op een competitief salarispakket.
Vind je jezelf voor méér dan 80% terug in dit profiel? Waag dan je kans en neem contact met ons op.
Elke sollicitatie wordt persoonlijk en discreet behandeld en je kan rekenen op een degelijke en transparante
communicatie.

Neem contact op met: Isabel Geerts - isabel@heidetravel.be – 03 644 07 44 of 0498 47 94 95

