
 
 
 
 
 
 

Project Managers 
Incentive reizen / Cruise excursies 

 
 

De Buck Agency NV (www.debuckagency.com) 
 
Ben je een geboren organisator en gepassioneerde reiziger in één persoon? Ben je sociaal en 
klantgeoriënteerd? Maar ook assertief, oplossingsgericht en een echte teamplayer? Leg je de lat hoog 
voor jezelf en ga je erg in detail? Bezorg jij graag klanten de ervaring van hun leven? Dan ben je 
misschien de ideale projectmanager Incentive reizen/Cruise excursies voor De Buck Agency!  
 
Wij zijn één van de meest toonaangevende agentschappen in België op het vlak van incentive reizen, 
congressen en cruise excursies. “Made to move you” is ons mission statement, want we willen bovenal 
onze klanten in vervoering brengen met perfect georganiseerde reizen en excursies in het luxesegment.  
 

Cruise excursies 
 
Als marktleider in het organiseren van de landprogramma’s van cruiseschepen die aanmeren in België, 
Nederland en Noord-Frankrijk, bedienen we de grootste en meest luxueuze cruisemaatschappijen van 
over heel de wereld.  
Op maat van deze internationale klanten creëren en organiseren onze project managers een variatie aan 
creatieve landprogramma’s en events van A tot Z. Met als summum het coördineren van het hele 
gebeuren op de kade, wanneer honderden tot duizenden passagiers voet aan wal zetten.   
 

Incentive reizen 
 
Als één van de grootste incentivehuizen van België, organiseren we unieke high-level 
incentive/motivatiereizen over heel de wereld voor onze  Belgische bedrijfsklanten.  
Onze project managers organiseren het volledige traject van deze reizen: van het eerste klantencontact 
tot de leveranciersonderhandelingen, van het opmaken van offertes tot de financiële afhandeling, van 
het op papier uitwerken van de incentive reis tot zelf het scouten en begeleiden ervan.  
 

Project manager bij De Buck Agency: wat betekent dit nu concreet?  
 
In ons uitgebreide opleidingstraject start je als junior project manager, om door te groeien naar project 
manager. Je maakt deel uit van het dynamische team der “Buckies”, waar “work hard, play hard” het 
motto is. Dat alles in een open, positieve werksfeer waar een goede communicatie en “fun” centraal 
staan. Je beheert zelfstandig het volledige project. Je onderhoudt een goede relatie met de klant en 
maakt offertes op zijn maat, denkt out of the box en ontwerpt zo de prachtigste reizen of excursies. Je 
onderhandelt met leveranciers, gaat op scoutingsreis, bereidt minutieus de incentive reis of excursies 
voor en staat nadien in voor een vlotte financiële afhandeling. Je wordt goed begeleid, maar krijgt heel 
wat zelfstandigheid en veel variatie. Want geen reis, excursie of event is ooit hetzelfde. 
 

Wie is onze ideale nieuwe collega?  
 

• Master met bij voorkeur een eerste werkervaring  

• Ervaring met organiseren is een pluspunt (bvb. in de jeugdbeweging, studentenclub of een 
vorige job) 

• Uitstekende kennis Nederlands en goede kennis van Engels en Frans 



• Organisatietalent met oog voor kwaliteit 

• Klantgeoriënteerd denken en handelen 

• Creatief, dynamisch en flexibel 

• Durft verantwoordelijkheid te nemen 

• Dienstvaardig en communicatief 

• Empathisch en positief ingesteld 

• Sterk in administratie en oog voor detail 

• Sociaal, kan goed met mensen omgaan 

 
Waarom is het zo tof om bij De Buck Agency te werken? 
 

• Dynamisch en warm bedrijf  

• Enthousiast en energiek team (dat wel houdt van een after work of teamactiviteit) 

• Duurzaam bedrijf (zie ons Travelife certificaat!) 

• Internationale werkomgeving 

• Actieve kruisbestuiving tussen de afdelingen  

• Uitgebreid opleidingstraject, gecombineerd met ruime zelfstandigheid 

• Competitieve verloning met bedrijfswagen en tankkaart, smartphone met abonnement, laptop, 
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, ecocheques, regelmatige personeelsactiviteiten, …    

 
Hou je van variatie, organiseer je graag en zoek je een tof bedrijf om in te werken? Mail dan jouw CV 
(met pasfoto) en motivatiebrief naar recruitment@debuckagency.com. 

mailto:recruitment@debuckagency.com

