TRAVEL IN STYLE

Silverjet Vakanties
Silverjet Vakanties is een reisorganisatie, gevestigd in Apeldoorn. Wij richten ons op de reiziger die kiest voor een hoge
mate van luxe, service en flexibiliteit. Als zelfstandige reisorganisator met 20 jaar ervaring en expertise garanderen wij
onze cliënten naast een vergaande service door ons betrokken team, een onderscheidend kwaliteitsaanbod. Werken bij
Silverjet Vakanties betekent werken in een dynamische omgeving met een vakkundig en ambitieus team.
Wij zoeken op korte termijn een:

Luxury Travel Consultant m/v
- bij voorkeur fulltime Een ervaren collega (telefonische) verkoop met minimaal 4 jaar ervaring in het verkopen van reizen:







Het verkopen van reizen en het samen met het team behalen van de afdelingsdoelen.
Het verwerken van de boekingen in de diverse systemen.
Samen met het team zorgen voor een optimale bereikbaarheid.
Inwerken/begeleiden van nieuwe collega’s.
Het bewaken van de kwaliteitsdoelstellingen.
Administratie- en overige werkzaamheden.

Herken jij jezelf in onderstaande kenmerken dan komen we graag met jou in contact:











Je werkt klant- en servicegericht binnen het verkoopteam;
Je bent een aanpakker met een positieve instelling;
Je bent commercieel in denken en doen;
Je bent secuur en stressbestendig;
Je spreekt en schrijft uitstekend de Nederlandse en Engelse taal;
Je denkt in mogelijkheden;
Je bent bereid kennis op te doen tijdens inspectiereizen;
Je hebt werkervaring opgedaan bij een reisbureau of touroperator;
Je hebt ruime IATA-kennis, bij voorkeur kennis van Sabre;
Enige gevarieerde bestemmingskennis is een pré.

Bij Silverjet Vakanties heerst de kleinschalige gedrevenheid van de echte ondernemer. Binnen het bedrijf is een schat aan
kennis in huis waardoor wij een waardevolle leeromgeving bieden. Iedereen heeft een gezamenlijke passie voor het high
end vakantieproduct.
Wij bieden:
 Een uitdagende baan met verantwoordelijkheid, ruimte voor initiatief en ontplooiing en het uitbreiden van je
vakkennis;
 Salariëring ruim boven de toeristische CAO;
 Tegemoetkoming in reiskosten woon-/werkverkeer (woonachtig bij voorkeur binnen een straal van ca. 50 km);
 Een prettige en collegiale werksfeer.
Bovenstaande vacature is zorgvuldig samengesteld en uitsluitend voor een fulltime dienstverband. Mocht je niet voldoen
aan de meeste eisen/kenmerken, dan vragen wij je vriendelijk niet te reageren. Hebben wij je interesse gewekt dan
nodigen wij je uit per omgaande je motivatiebrief en CV (met pasfoto) te sturen aan Jacquelien Kraayenhof (email
j.kraayenhof@silverjet.nl).
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