
Bohemian Birds Group zoekt een Chief Entrepreneurial Officer  

 

Bohemian Birds Group is op een missie om 100.000 mensen te helpen met het afvinken van hun bucket 
list en daarmee uit te groeien tot een toonaangevende reisorganisatie met €30M omzet in 2030. Het 
bedrijf is marktleider in het segment voor lustrum- en studiereizen en is daarnaast een snel groeiende 
speler in de MICE markt met een focus op incentivereizen. In 2022 genereert Bohemian Birds Group naar 
verwachting ~€10M omzet met ~20 medewerkers en kantoren in Amsterdam en Mexico.  

Heb jij interesse in de rol van Chief Entrepreneurial Officer en lijkt het je interessant om via een 
Management Buy-In een ondernemend avontuur met ons aan te gaan in de reisbranche? Wij werken 
graag met jou samen als jij je herkent in de volgende punten: 

 

Skill  

o Inspirerende people manager met strategisch en financieel inzicht met ervaring in managen van P&L  

o Uitstekende commerciële en deal closing vaardigheden (B2B & B2C) 

o Kennis van (online) reis, hotel en event industrie is een pre  

o Analytische skills om IT en digitale en creatieve marketing verder te professionaliseren 

 

Will  

o Drive om het bedrijf naar de volgende fase te brengen en realiseren van groei naar €30M omzet  

o Motivatie en gedrevenheid om minimaal 3 jaar de rol van CEO te gaan vervullen  

o Interesse om via een Management Buy-In te participeren  

o Bezit bij voorkeur een groot netwerk in MICE doelgroep en wil dit graag inzetten  

 

Culture fit  

o Past bij een dynamisch en snel groeiend bedrijf met een jong team en een platte structuur 

o Affiniteit met gevarieerde doelgroep (studenten- en bedrijven) is hier enthousiast over 

o Scale-up mindset: hands-on en kostenbewust, maakt investeringen op basis van ROI  

o Bucket-list mindset om alles uit het leven te halen en een passie voor reizen  

 

Als CEO ben je eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bedrijf en je wordt hierin 
ondersteund door een zeer betrokken Non Executive Board. De vergoeding is marktconform en zal 
bestaan uit een combinatie van een vaste en een variabele vergoeding. Interesse? Neem gerust contact 
op met Michiel Stoffels (michiel@bohemianbirds.com) en Jasper Mutsaerts 
(jasper@bohemianbirds.com). We leren je graag kennen! 
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