
 
 
 
 
 
 

Freelance dispatcher 
Excursies voor cruiseschepen  

 
 

De Buck Agency NV (www.debuckagency.com) 
 
Ben je een geboren communicator en een vriendelijke dienstverlener in één persoon? Ben je sociaal en 
klantgeoriënteerd? Maar ook assertief, oplossingsgericht en een echte teamplayer? Vind je het leuk om 
internationale toeristen op de cruisekade te begeleiden naar hun gekozen excursie? Dan ben je 
misschien de ideale zelfstandige freelance dispatcher voor excursies van cruiseschepen voor De Buck 
Agency in de haven van Zeebrugge!  
 
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.  
 
 

Excursies voor cruiseschepen 
 
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 we 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. Voor deze uitdaging op de 
kades van Zeebrugge, hebben wij uw steun nodig, vooral tijdens het seizoen van mei tot oktober. 
 

Freelance dispatcher bij De Buck Agency: wat betekent dit nu concreet?  
 
Na een korte maar intense opleiding mag je mee op de kade van de zeehaven van Zeebrugge. Je volgt 
nauwgezet de briefing op van de project manager en zorgt dat de vertrekkende stroom van duizenden 
cruisepassagiers “a smooth operation” wordt. Ook de vlotte en geordende terugkeer naar het schip van 
al deze excursionisten is voor jou de opdracht en een uitdaging.  
 

Wie is onze ideale nieuwe zelfstandige freelance dispatcher?  
 

• Een persoon met een degelijk educatief niveau   

• Ervaring met onthaaljobs is een pluspunt  

• Uitstekende kennis Nederlands en goede kennis van Engels 

• Coördinatietalent met oog voor kwaliteit 

• Klantgeoriënteerd denken en handelen 

• Dienstvaardig en communicatief 

• Empathisch en positief ingesteld 

• Sociaal, kan goed met mensen omgaan 
 
 
 

 
 



Waarom diensten aan De Buck Agency te leveren? 
 

• Dynamisch en warm bedrijf  

• Enthousiast en energiek team  

• Duurzaam bedrijf (zie ons Travelife certificaat!) 
 
Spreken deze opdrachten je aan? Heb je nauwgezet gelezen wat onze verwachtingen zijn?  Mail dan 
jouw offerte met jouw BTW nummer, CV (met pasfoto) en motivatiebrief naar 
recruitment@debuckagency.com met duidelijke vermelding “freelance dispatcher”. 
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