
 
 
 
 
 
 

Freelance reisbegeleiders 
Incentive reizen  

 

Ben je een vlotte man/vrouw, een sociaal dier en geboren communicator? Druk je je vlotjes uit in het 
Nederlands, Frans en Engels? Ben je assertief, oplossingsgericht en een echte teamplayer? Ben je hands-
on, gestructureerd en stressbestendig? Heb jij zin om je 200% te smijten om onze klanten de ervaring 
van hun leven te bezorgen? Dan ben je misschien de ideale reisbegeleider die we zoeken! 
 
De Buck Agency is één van de meest toonaangevende incentivehuizen in België. Voor onze Belgische 
bedrijfsklanten organiseren we unieke high-level incentive-reizen en congressen in Europa en 
daarbuiten. Ons mission statement is “Made to move you”, want we willen bovenal onze klanten in 
vervoering brengen met perfect georganiseerde reizen. En we hebben nog een plekje vrij voor 
freelancers die deze reizen mee kunnen begeleiden, op hoog niveau en zeer klantgericht.  
 
 

Wie zoeken we?  
 

• Aangenaam persoon die niet snel uit het lood te slaan is 
• Sociaal, houdt ervan om met mensen om te gaan 
• Relevante ervaring met reisbegeleiding  
• Empathisch en positief ingesteld 
• Creatief, dynamisch en flexibel 
• Uitstekende kennis Nederlands en goede kennis van Engels en Frans 
• Ervaring met communiceren voor groepen is een pluspunt  
• Coördinatietalent met oog voor kwaliteit 
• Klantgeoriënteerd denken en handelen 
• Durft verantwoordelijkheid te nemen “on the spot” in overleg met de verantwoordelijke project 

manager 
• Dienstvaardig en communicatief 
• Teamplayer 
• Verzorgd uiterlijk en kledij 

 
Wat houdt die reisbegeleiding concreet in? 

• Meeting vooraf met de hoofdverantwoordelijke van De Buck om door het programma en 
draaiboek te gaan 

• De groep verwelkomen in de luchthaven en documenten uitdelen 
• Mee helpen inchecken op vlucht of trein 
• Het gedetailleerde draaiboek goed kennen en uitvoeren 
• Een goede band opbouwen met de deelnemers 
• Steeds aanwezig zijn, maar discreet en low-profile 
• Erop toezien dat het programma en de timing goed gevolgd worden 
• Altijd een stapje vooruit denken over wat er nadien komt en wat daarbij de aandachtspunten 

zijn 
• Reisinformatie duidelijk communiceren naar de groep (ook wijzigingen en eventuele problemen) 
• Bij stress- of probleemsituaties secuur en adequaat reageren, zowel naar leveranciers als 

deelnemers 
• Goed communiceren met de De Buck-verantwoordelijke en andere team members, alsook met 

leveranciers ter plaatse 
• Steeds goedgezind en met de glimlach erop toezien dat iedereen gelukkig is 
• De extra mile gaan in het belang van de groep en de klant 



• Geen probleem hebben met lange dagen van ’s morgens vroeg tot soms ’s avonds laat 
• Kunnen genieten van klanten die een geslaagde reis meemaken 

 
Waarom freelancen bij De Buck Agency ? 
 

• 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 je 
kandidatuur met je CV (met pasfoto), motivatiebrief en BTW-nummer naar 
recruitment@debuckagency.com met duidelijke vermelding “freelance reisbegeleider”. 
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