BUCKET LIST CONSULTANT
VACATURE

JOUW ROL

BOHEMIAN BIRDS
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 ‘world-class’
lokale specialisten met
meer dan 30
jaar ervaring in de
reisbranche in ruim 100
landen om zo de ultieme
reiservaringen te
kunnen bieden. We creëren
op maat gemaakte reizen
voor groepen vrienden,
bedrijven, disputen &
jaarclubs vanaf zes
personen. De meest unieke
trips overal ter wereld, met
de beste activiteiten 100%
op maat gemaakt voor jouw
groep.

Het creëren van unieke, op maat gemaakte Bucket List reizen in
samenwerking met onze buitenlandse partners:
• Achterhalen van de wensen en behoeften van de klanten door
middel van een persoonlijk gesprek
• Het maken van offertes
• Finetunen van de offertes op basis van feedback van de
klanten
• Boeken van de reisonderdelen
• Klant contact (overwegend telefoon, e-mail en WhatsApp)
• Contact met de buitenlandse partner (overwegend e-mail en
Skype)
Huidig product verder ontwikkelen en jouw specialisme in
landen uitbreiden en vergroten.
Project werk zoals; nieuwe bestemmingen toevoegen op de
website, unieke accommodaties selecteren, updaten van
reisdocumenten voor de klanten, marktonderzoek, etc.
Bijdrage leveren aan de ontwikkeling en groei van Bohemian
Birds.
Administratieve afhandeling van de geboekte reizen

JOUW SKILLS
Je inleven in een ander persoon is je tweede natuur. Wat een
klant wil vertalen naar een ideale reis, met de klant meedenken
en het juiste advies geven zijn een must.
Je bent servicegericht en weet met de juiste tone of voice een
relatie op te bouwen met een klant (overwegend via telefoon en
email).
Samenwerken met het core team en onze buitenlandse partners.
Je kan werken vanuit een ‘output’ gedreven mentaliteit. Je krijgt
vrijheid en daarmee ook de verantwoordelijkheid van het
succesvol afronden van jouw taken.
Je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig.
Je hebt interesse in de reisbranche
Bij voorkeur heb je ervaring in en kennis van de reisbranche door
ervaring binnen een touroperator of reisorganisatie.

BUCKET LIST CONSULTANT
VACATURE

ONS TEAM
Het Bohemian Birds team is
jong, gedreven en
gepassioneerd voor reizen.
Iedereen heeft een flinke
bucket list waar regelmatig
een item vanaf wordt
gevinkt. Van zwemmen met
Orka's, carnaval vieren in Rio
tot een trip naar Alaska en
heli-skiën.
Andere helpen aan een
'ones in a lifetime' reis is
waar wij ons elke dag hard
voor maken. Zowel in ons
werk als in ons privé leven.
We hebben vaak teamuitjes,
vrijmibo's en weekendjes
weg met het hele Birds
team.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Start
Open sollicitatie!
Wij zijn altijd op zoek naar Bucket
List Consultants. We zien je CV en
motivatiebrief graag tegemoet.

Wat krijg je van ons?
Een fulltime baan voor 39 uur per
week
Marktconform salaris
Lunch
Ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling en coaching
Oneindige reisinspiratie
Korting op vliegtickets
Doorgroei mogelijkheden in een
snelgroeiende organisatie

Solliciteer en word
onderdeel van het team!

CONTACT
maxime@bohemianbirds.com

+31202613617

Prinseneiland 26-B
1013 LR Amsterdam

Maxime Fischer
maxime@bohemianbirds.com

