
Het creëren van unieke, op maat gemaakte Bucket List reizen in

Het  samenstellen  van  offertes, het boeken van reisonderdelen en

het uitzetten van al onze reizen in Mexico.

Klantcontact en leverancierscontact (telefoon, mail en WhatsApp).

Huidig product verder ontwikkelen met jouw ideeën en contacten.

Projectwerk zoals; nieuwe routes updaten op de website, unieke

villa's selecteren, content creatie, product bestand beheren, etc.

Bijdrage leveren aan de ontwikkeling en groei van Bohemian Birds en

het kantoor in Mexico.

Mexico in samenwerking met ons team en leveranciers in Mexico.

Klantgericht

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

klant vertalen naar een ideale reis. Conversie is hierbij belangrijk. 

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. 

Spaans

Minimaal A2 niveau Spaans is een vereiste. Je volgt een International

Business / Commerciële economie / Toerisme opleiding.

Resultaatgericht

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

zelfstandigheid en zit in paradise, zelfdiscipline is belangrijk. 

Secuur en organisatorisch

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

verschillende ballen hoog houden en bewaard daarbij het overzicht.

Creatief

Je vraagt je constant af hoe iets vetter, leuker en beter kan en durft dit

uit te spreken.

Onze  missie  is  om  tussen  nu  en

2025  zo'n  100.000  mensen  te

helpen  met  het  legen  van  hun

Bucket  List.  Onze  Bucket List

Consultants  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

Start: februari

Wat krijg je van ons?

Contact

info@bohemianbirds.com

+31 20 261 3617

Stagevergoeding

2 weken huisvesting bij aankomst in

Mexico indien gewenst

Lunch

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Goede begeleiding

Veel zelfstandigheid & flexibiliteit

Oneindige reisinspiratie

Onderdeel van een snelgroeiend team

Site inspecties in Mexico

Duur: minimaal 5 maanden, met mogelijkheid om eerder te starten

en/of langer door te gaan

t.a.v. Charlotte Tönjann  

STAGE MEXICO
Junior Bucketlist Consultant


