
Het  samenstellen  van unieke op maat gemaakte bucket list reizen in

Europa op basis van de wensen van reizigers

Jij bent verantwoordelijk voor alle geboekte lustrumreizen in Europa. Je

bewaakt de planning en zorgt dat wijzigingen doorgevoerd worden

Creëren van een volledig draaiboek / vertrekpakket voor de klant

Detailgericht werk voor een perfecte planning van de reis & een goede

klantbeoordeling na uitvoer van de reis

Tijdens de uitvoer van de EU reizen ben jij het aanspreekpunt

Klant & leverancier contact (overwegend telefoon, e-mail en WhatsApp)

Het behalen van de gestelde targets op o.a. het gebied van upselling,

marge behoud & klantbeoordelingen

Huidig product verder ontwikkelen met jouw ideeën en contacten

Bijdrage leveren aan de ontwikkeling en groei van Bohemian Birds 

Je hebt een goed oog voor detail en werkt nauwkeurig & zorgvuldig.  Je kan

verschillende ballen hoog houden en bewaard daarbij het overzicht.

Werkervaring

Je hebt minimaal HBO-denkniveau en 3-4 jaar werkervaring in een

soortgelijke functie. Affiniteit met de toerisme branche

Europa reiservaring

Veel kennis over Europese bestemmingen en kan klanten hier ook over

enthousiasmeren

Klantgericht & organisatie talent 

Je hebt affiniteit met het studentenleven en kan de wensen van een klant

vertalen naar een ideale reis. Je bent commercieel ingesteld en gaat altijd

voor een 10. Een reis  succesvol laten verlopen en de verwachting van

onze klanten overtreffen is jouw drijfveer.

Teamplayer en avontuurlijk

Je vindt het leuk om samen te werken met je team en leveranciers, in

verschillende talen, met verschillende culturen. Je assisteert het team en

je manager met projecten en verbeterd processen. 

Resultaatgericht

Je kan werken vanuit een ‘output’ gedreven mentaliteit. Je krijgt veel

zelfstandigheid en daarbij is zelfdiscipline belangrijk

Secuur en detailgericht

Onze  missie  is  om  tussen  nu  en

2025  zo'n  100.000  mensen  te

helpen  met  het  legen  van  hun

Bucket  List. Ons team aan specialisten

werken  samen  met

lokale  specialisten  met  meer  dan  30

jaar  ervaring  in  de  reis-

branche  in  ruim  100  landen  om  zo

de  ultieme  reiservaringen  te

kunnen  bieden.  We  creëren  op

maat  gemaakte  reizen  voor

groepen  vrienden,  bedrijven,  disputen  &

jaarclubs.  De  meest  unieke  trips  overal

ter wereld, met de beste activiteiten

100% op maat gemaakt voor jouw groep.

Bohemian Birds
Jouw rol

Jouw skills
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Wat krijg je van ons?

Contact

tessa@bohemianbirds.com

+31 20 261 3617

t.a.v. Tessa Kaarsgaren

SENIOR REIS SPECIALIST 
EUROPA

Een fulltime baan voor 39 uur per week

Marktconform salaris

Lunch op ons kantoor

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Onderdeel van een snelgroeiend team

Korting op vliegtickets

Site inspecties 

Onvergetelijk ervaring & eindeloze

reisinspiratie


