
BUCKET LIST CONSULTANT - SALES
MEXICO

Achterhalen van de wensen en behoeften van onze klanten door middel

van een telefonisch of persoonlijk gesprek. Dit doe je vanuit Mexico

(Playa del Carmen) voor de de landen Mexico, Guatamala & Belize.

In samenwerking met onze buitenlandse partners & consultants,

creëren van unieke & op maat gemaakte Bucket List reizen en passend

maken naar wensen van de klant

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

conversie & marge

Conversie van leads realiseren door juiste productkennis & sales skills

Assisteren bij consultant team om deal conversie te garanderen

Het nauwkeurig en vakkundig bijhouden van relevante klant gegevens in

het CRM-systeem

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

Werkervaring 

Je hebt minimaal HBO-denkniveau en 1-2 jaar werkervaring in een

soortgelijke functie. Affiniteit met de toerisme branche 

Mexico reiservaring

Naast je enorme kennis over Mexico ben je goed bekend in Guatemala en

Belize en kan je onze klanten over deze landen enthousiasmeren.

Klantgericht en commercieel

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

vertalen naar een ideale reis. Je gaat altijd voor een 10 en bent

commercieel ingesteld, een reis verkopen en de conversie van het bedrijf

bewaken 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 en op nieuwe plekken

Resultaatgericht

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

zelfstandigheid en daarbij is zelfdiscipline belangrijk

Secuur en organisatorisch

Je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig. Je kan zelfstandig

verschillende ballen hoog houden en bewaart daarbij het overzicht

Bohemian Birds Jouw rol

Jouw skills
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Wat krijg je van ons?

Contact

sarah@bohemianbirds.com

020-2613617

Een fulltime baan voor 39 uur per week

in Playa del Carmen (Mexico)

Marktconform salaris

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Onderdeel van een snelgroeiend team

Korting op vliegtickets

Site inspecties 

Onvergetelijk ervaring & eindeloze

reisinspiratie

t.a.v. Sarah Theunissen

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.


