Kom JIJ ons team aanvullen ?

Wij zoeken een gedreven, creatieve, commerciële REISARCHITECT
Ga jij voor een afwisselende, boeiende job met verantwoordelijkheid, in een klein maar dynamisch team met
toffe collega´s? Zoek je een persoonlijke uitdaging met gevarieerd werk dat je een brede kijk op de wereld
geeft? This is it ! Je ontwikkelt de droomreis van onze klanten naar Ierland, UK, Scandinavië, IJsland of
Canada. Hiervoor maak je gebruik van intern afgesloten contracten, online platformen en interne systemen.
Het contact verloopt grotendeels via telefoon en mail. Geen 2 reizen zijn dezelfde dus afwisseling is het
keyword.
Ons aanbod:
Gallia zit in een fijn, licht kantoor met tuin in het groen, gemakkelijk bereikbaar en met voldoende gratis
parkeergelegenheid.´s middags lunch je bij mooi weer in de tuin of kan je de benen strekken en het hoofd
leeg maken in de prachtige natuur die ons omringt.Als reisorganisator/touroperator ontwikkelen wij reizen
voor de reisbureaus verspreid over heel België en Luxemburg en bouw je een relatie op met reisagenten
over heel het land.Voor je job ga je, om kennis op te doen, op verkenning in onze prachtige
bestemmingen.Verruim je blik op de wereld door een interessante job met opleidingsmogelijkheden in
binnen- en buitenland. Ga voor persoonlijke groei.Wij bieden
- een voltijdse job met flexibele uren met start tussen 07.00-10.00u en einde tussen 15.30-18.30u
- 40 uren week met opbouw van 12 extra verlofdagen
- max. 5 zaterdagen werken (09.00-13.00) per jaar, dadelijk te recupereren tijdens dezelfde week
- mogelijkheid tot thuiswerk na de opleidingsperiode
- een marktconform loon aangevuld met maaltijdcheques en een vergoeding voor woon-werk verkeer.
Uw profiel ?
- Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands en bent taalvaardig
- Je bent vlot meertalig (Frans en Engels) zowel geschreven als gesproken
- Je bent communicatief, vlot, stressbestendig en commercieel
- je bent enthousiast over de groene bestemmingen: Ierland, UK, IJsland en Scandinavië
- Je hebt geen probleem met reizen voor je job
- Je hebt een bachelor toerisme of min. 1 jaar ervaring als reisagent of in een aanverwante sector zoals
hotellerie, luchtvaart of luchthaven of een bachelor in een commerciële/wiskundige richting en bent bereid om
te herscholen.
- Je woont op max. een half uur rijden van de kantoren in Kozen(Nieuwerkerken-Limburg)
Hoe solliciteren?
Stuur als de bliksem uw CV en concrete motivatiebrief, per post of per e-mail ter attentie van Manuela Libens
manuela@gallia.be
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Selectieprocedure:
- schriftelijke sollicitatie
- eerste gesprek
- tweede gesprek met selectieproef
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