P RO D U C T M A N A G E R S E N I O R VA K A N T I E P LA N

Als Product Manager ben je inhoudelijk en commercieel verantwoordelijk voor het aanbod van Senior Vakantie Plan. Je draagt vanuit markt- en productkennis
bij aan de ontwikkeling en realisatie van het reisaanbod en de inhoud van reizen voor bestaande kanalen en partners. Daarnaast heeft de Product Manager
een adviesrol bij de ontwikkelingen van nieuwe producten en markten.

Belangrijkste taken

- Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het upto-date houden van het reisaanbod en de inhoud
van de reizen binnen de toegewezen bestemmingen, direct aansluitend op de klantwens;
- Opstellen van een productplan voor de toegewezen bestemmingen alsmede adhoc plannen ter
dynamische doorontwikkeling;
- Zorgdragen voor de realisatie van het goedgekeurde plan met betrekking tot productontwikkeling,
budget, publicatie en verkooptraining;
- Inhoudelijke invulling van het productaanbod op
de toegewezen bestemmingen, m.a.w. van inkoop,
ontwikkeling, promotie, teksten schrijven, publiceren tot calculeren in de breedste zin;
- Uitvoeren van analyses naar de markt, het productaanbod en de concurrentie;
- Zorg dragen voor continue bewaking en toetsing
kwaliteitsniveau.

Vereiste kwaliteiten

-H
 BO denk-/werkniveau; minimaal 5 jaar ervaring
in een soortgelijke functie;
- Affiniteit met en interesse in de doelgroep;
- K ennis en ervaring met relevante applicaties
waaronder Excel en Word;
- G oede mondelinge en schriftelijk uitdrukkingsvaardigheid zowel in het Nederlands als in het Engels.
- Je hebt een sterke persoonlijkheid met een oplossingsgerichte houding, je bent commercieel, stressbestending, resultaatgericht en komt proactief met
verbetervoorstellen, je kunt zowel zelfstandig als
in een team werken. Daarnaast ben je betrouwbaar,
integer en flexibel.

Ons aanbod

- De functie is voor 40 uur per week (32 uur is
bespreekbaar)
- S alaris conform cao-reisbranche, indeling afhankelijk van leeftijd en ervaring
- P ensioenregeling en aanvullende personeelsvoordelen
- Je werkt in een ambitieuze werkomgeving met een
gestructureerde, informele bedrijfscultuur

Procedure

Heb je belangstelling voor deze vacature en herken
je jezelf in het profiel, stuur dan je motivatiebrief
met cv naar sollicitatie@itgcompanies.nl.

Bedrijfsprofiel
De International Travel Group in ’s-Hertogenbosch is een van de meest dynamische en actieve reisorganisaties van Nederland.
De wereld is ons werkterrein en het is onze passie om reizigers onvergetelijke ervaringen te bieden. Onze collega’s richten zich in
alle processen volledig op ‘customer intimacy’ en streven naar 100% klanttevredenheid. Het hoge kennisniveau en het continue
streven de reiziger te ontzorgen staan centraal. Jij kunt nu deel uitmaken van deze energieke wereld.

