De Buck Travel NV is een sterk groeiend dienstenbedrijf uit Eke bij Gent, dat actief is in de reis,
incentive- en eventsector. Zie www.debuckagency.com !
Ter ondersteuning van de afdelingen “Incentives & Events” en “Shore Excursions” zijn we op zoek naar:

Project Managers (m/v)
Incentives, Events & Shore Excursions
Functie:
Als Project Manager bij De Buck Travel sta je in voor een variatie aan projecten, zoals de organisatie
van incentive reizen, events en congressen, alsook het organiseren van daguitstappen in BE, NL & FR
voor de passagiers van luxecruiseschepen. Je bent hierbij van A tot Z verantwoordelijk voor jouw
projecten. Een greep uit jouw takenpakket:
•
•
•
•
•
•

Contact met de klant;
Uitwerken van offertes;
Onderhandelen met leveranciers over heel de wereld (incoming agents, hotels, venues,
luchtvaartmaatschappijen, transportbedrijven, etc.);
Uitvoeren van inspectiereizen;
Begeleiden en coördineren van de incentive, het event of de cruise call ter plaatse;
De administratieve en financiële afhandeling van projecten.

Je klanten zijn meestal Belgische bedrijven of buitenlandse cruiserederijen. De uitvoering van een
project kan in België, Europa of de rest van de wereld zijn.
Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Master met bij voorkeur een eerste werkervaring
Ervaring met organiseren is een pluspunt (bvb. in de jeugdbeweging of studentenclub)
Uitstekende kennis Nederlands en goede kennis van Engels en Frans
Organisatietalent met oog voor kwaliteit
Creatief en dynamisch
Durft verantwoordelijkheid te nemen
Dienstvaardig en communicatief
Sterk in administratie

Aanbod:
•
•
•
•
•
•

Open en vlotte werksfeer
Tof team van meer dan 30 collega’s
Internationale werkomgeving
Ruime zelfstandigheid
Recupregeling voor weekendwerk
Competitief remuneratiepakket inclusief bedrijfswagen met tankkaart, smartphone met
abonnement, hospitalisatieverzekering, ecocheques, buitenlandvergoeding, …

Hou je van variatie en organiseer je graag? Reageer dan met jouw CV (met pasfoto) en
motivatiebrief. Gelieve deze te uploaden in één document. Email: recruitment@debuckagency.com

