VA C AT U R E S TA G I A I R E P RO D U C T / I N KO O P

What’s in it for you?

Als stagiair op de afdeling Product houd je je
bezig met het ondersteunen van de Product
Manager bij de dagelijkse werkzaamheden. Zo
zal je helpen met het samenstellen van (groeps)
reizen maar maak je ook een beschrijving van
de betreffende reis, van hotelbeschrijving tot
dagprogramma.
Het uiteindelijke doel is dat de klant een duidelijk
beeld heeft van de mogelijkheden die wij bieden
en dat de reizen duidelijk en overzichtelijk zijn
samengesteld en gecalculeerd. Al met al een erg
veelzijdige stage met voldoende uitdaging!

Hoe ziet jouw dag er uit?

Je komt aan op kantoor, begroet je collega’s, pakt
een kop koffie (of thee als je dat lekkerder vindt)
en gaat aan de slag. In de ochtend start je met
het doornemen van de binnengekomen mail in de
algemene Product mailbox. De binnengekomen
mails beantwoord je, of je stuurt ze door naar
een collega die de mail verder behandeld. Als de
mailbox is bijgewerkt voer je 3 nieuwe hotels en

een nieuwe excursie in het reserveringssysteem
in met de juiste specificaties. Van de leverancier
is een nieuw hotel aangeboden in Japan. Je voert
hiervoor een concurrentieanalyse uit en legt jouw
advies voor aan de Productmanager. Na de lunch
werk je het dagprogramma uit voor een 14-daagse reis naar Zuid-Amerika. Je kijkt op de klok en
het is alweer 5 uur. De dag is voorbij gevlogen!

Jouw belangrijkste taken

• Beheer en verwerking van de product mailbox.
• Aanmaken producten en prijsinvoer in
Travel Plugin.
• Calculeren van pakketreizen op de website.
• Teksten schrijven ten behoeve van de website. •
• Aanpassingen op de website doorvoeren.
• Maken van concurrentieanalyses.
• Controleren van nieuwsbrieven, advertenties en
andere communicatie.

Dit ben jij

Zelfstandig - Proactief - Creatief - Verantwoordelijkheidsgevoel - Oplossingsgericht
Je volgt een opleiding HBO Toerisme gericht op
uitgaand toerisme, touroperating / inkoop. Het
betreft een 2de op 3de jaars meeloop stage,
waarbij ruimte is om een aantal opdrachten uit te
voeren. Je hebt goede kennis van de Nederlandse
én Engelse taal in woord en geschrift en hebt
kennis van GDS/Amadeus en goede kennis van
Excel.

Wat bieden wij jou?

- Een mooie leerplek in een snelgroeiend en
innovatief bedrijf;
- Stagevergoeding van € 250,- bruto p/m
o.b.v. 40 uur;
- Standplaats ‘s-Hertogenbosch;
- Eigen inbreng en verantwoordelijkheden;
- Gezamenlijke vrijdagmiddaglunch
- Je werkt in een ambitieuze werkomgeving met
een gestructureerde, informele bedrijfscultuur
- De stageperiode valt in de eerste helft van 2021

Reageren
Heb je belangstelling voor deze vacature en herken je jezelf in het profiel? Stuur dan je motivatiebrief met cv naar sollicitatie@itgcompanies.nl.
Mocht je meer informatie willen over de vacature dan kan je contact opnemen met Aleid Postma, telefoonnummer 073-7074330.
Over ITG Companies BV
De International Travel Group (ITG) in ‘s-Hertogenbosch is een van de meest dynamische reisorganisaties van Nederland.
De wereld is ons werkterrein en het is onze passie om reizigers een passende reis te bieden. Dit doen we door kwaliteit
te leveren, proactief te werken, actief en flexibel betrokken en betrouwbaar te zijn. Daarbij schakelen we snel en hanteren we korte communicatielijnen. Met ongeveer 55 collega’s streven we in al onze processen naar het overtreffen van de
klanttevredenheid. Het hoge kennisniveau en het continue streven de reiziger te ontzorgen staan centraal. Jij kunt nu deel
uitmaken van deze energieke wereld!

