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Wens Business Events organiseert al jaren de skireizen van vele grote bedrijven in Nederland . 

Met een middelgroot team van gedreven professionals organiseren wij compleet verzorgde 

(groeps)reizen naar de Alpen voor de zakelijke markt. Wens Business Events ont zorgt.  

Taken 

 

Je komt ons salesteam op kantoor in Baarn versterken, ‘het verkopen’ moet dus in je DNA 

zitten. Daarnaast verzorg je projecten op maat in de Alpen. Met je persoonlijke benadering 

en creatieve ideeën blijf je klanten verrassen met de juiste ingrediënten. 

Een greep uit je werkzaamheden: 

• Het op aanvraag van klanten, ontwerpen en uitvoeren van op maat gemaakte 

reizen; 

• Het maken van offertes en calculaties; 

• Het contact onderhouden met leveranciers en het uitonderhandelen van de inkoop; 

• Het proactief onderhouden van klantcontacten; 

• Het signaleren van nieuwe commerciële kansen; 

• Reizen, groepen ontvangen in het buitenland. 

Vereisten:  

� Je hebt HBO werk- en denkniveau;  

� Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in de reisbranche; 

� Je bent creatief, je hebt het talent om het gewone buitengewoon te maken en je 

kan “out of the box” denken; 

� Je bent klantgericht en je vindt het leuk om klanten te adviseren en te bedienen; 

� Je bent communicatief vaardig, commercieel ingesteld en beheerst zowel de 

Nederlandse als Duitse- en Engelse taal goed in woord en geschrift; 

� Je kunt goed organiseren en je hebt een oog voor detail; 

� Je bent collegiaal, een echte team player, die ook zelfstandig kan werken; 

� Je hebt een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel en je bent flexibel 

ingesteld; 

� Je hebt kennis over wintersportbestemmingen;   

� Je hebt geen 9 – 5 mentaliteit  

� Fulltime functie (37,5 uur) 

 

Wat wij bieden... 

Een veelzijdige baan in een dynamisch en vooruitstrevend bedrijf met enthousiaste collega’s. 

Door korte communicatielijnen en een informele werksfeer is er veel ruimte voor initiatieven 

en persoonlijke ontwikkeling. Jouw motivatie en C.V. kun je sturen naar 

kheemskerk@wensbusinessevents.nl. Heb je vragen over de vacature dan kun je bellen naar 

Kristel Heemskerk bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag op telefoonnummer 035 

82 00 235 
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