Vacature: IJsland Specialist
Noorderhuis is een Belgische reisorganisatie met focus op een actieve natuurbeleving in het Hoge Noorden, zowel in
groep als op individuele basis. Onze reizen worden opgebouwd vanuit eigen ervaring en terreinkennis. Daarbij geven we
de voorkeur aan kleinschalige logies en partners, respect voor natuur en mens staan steeds voorop.
Om ons team uit te breiden zijn we op zoek naar een gedreven IJsland specialist. Je functioneert als eerste contact met
de klant en begeleidt de potentiële reiziger in een warm en persoonlijk traject naar de juiste reis. Je beheert de dossiers
vanaf de aanvraag en volgt dit op tot na de afreis. Samen met het team ben je verantwoordelijk voor het uitstippelen van
de reizen en de gehele productie van de bestemming IJsland.

Wie ben jij?
•
•
•

Je ogen fonkelen wanneer je iets hoort over vulkanen of gletsjers
Je bent net als wij helemaal #wildvanhethogenoorden
Je spreekt naadloos over Landmannalaugar, Eyjafjallajökull en Kerlingarfjöll

Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Je bent ferm gemotiveerd en gedreven om bij te leren
Je hebt kennis van de bestemming
Je durft out-of-the-box denken en met eigen ideeën komen
Je bent flexibel en een multitasker, maar weet ook goed prioriteiten te stellen
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, je bent klantvriendelijk en behulpzaam
Je weet van aanpakken en je kan zowel zelfstandig als in team werken
Ervaring in de reissector is een pluspunt

Wat mag jij van ons verwachten?
•
•
•
•
•

Correcte verloning in lijn met functie en ervaring
Flexibele werkomstandigheden, zowel thuis als op kantoor in Gent of Antwerpen
Aangename kantoorsfeer in Gent en Antwerpen, met (bijna) wekelijkse aperitiefjes
De kans om mee het verschil te maken in een jong en dynamisch bedrijf
Unlimited koffie

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Twijfel niet en stuur snel een mailtje met jouw motivatiebrief en CV naar
thibaut.jageneau@noorderhuis.travel en we nodigen je uit voor een verkennend gesprek.

