Afstudeerstage Touroperating
Zit jij in het derde of vierde jaar van jouw HBO opleiding in de richting toerisme en ben je op zoek
naar een uitdagende afstudeerstage? Ben je sociaal en draag jij graag jouw steentje bij om voor
iedereen: jong en oud, ziek en gezond, reizen mede mogelijk te maken? Dan zijn wij op zoek naar
jou!
Wat ga je doen?
Als stagiair(e) touroperating bestaan jouw werkzaamheden uit:
-

Aannemen en verwerken van klantaanvragen
Selecteren en vastleggen van accommodaties
Administratief werk: beantwoorden telefoon, verwerken aanmeldingen, informatieaanvragen,
facturen
Communicatie en PR: bijdrage leveren aan de website en sociale media
(Afstudeer)onderzoek

Wat verwachten wij van jou?
Stagiair(e) bij VNB wordt je niet zomaar. Wij verwachten dat jij als stagiair(e) over de volgende
kwaliteiten beschikt:
-

Je studeert toerisme aan een erkende HBO opleiding
Je zit in het derde of vierde jaar van jouw opleiding
Je bent een creatieve duizendpoot die niet bang is om zelfstandig werk op te pakken en af te
handelen
Je volbrengt in samenspraak met VNB, een onderzoek naar een voor VNB relevant vraagstuk
Je toont initiatief en hebt doorzettingsvermogen. ‘Nee’ komt niet in jouw woordenboek voor
Je bent niet bang om je handen uit de mouwen te steken
Je bent communicatief vaardig en weet jezelf schriftelijk en mondeling goed uit te drukken
Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal

Wat kun jij van ons verwachten?
Wat kun jij als stagiair(e) touroperating van VNB verwachten:
-

-

Een uitdagende afstudeeropdracht die we in onderling overleg vaststellen
Een stageplek waarbij jij als volwaardig personeelslid meedraait in de normale gang van zaken
Een inspirerende werkplek waar jij zelfstandig de werkzaamheden die binnen jouw functie
vallen ten uitvoer kan brengen en ruimte krijgt om je afstudeeronderzoek vorm te geven en
te volbrengen
Een werkomgeving waar jij ruimschoots de gelegenheid krijgt om je talenten te ontplooien
Professionele begeleiding en coaching van onze stage coördinator
Een stagecontract op basis van 40 uur per week (kan in overleg ook anders)

Meer informatie of solliciteren?
Lijkt het jou leuk om stage te lopen bij VNB? Wij zijn meer dan benieuwd naar jouw CV. Stuur je CV
samen met een korte schriftelijke motivatie naar birgit.wagemakers@vnb.nl. Wanneer wij jouw
sollicitatie binnen hebben proberen we zo snel mogelijk met jou in contact te komen. Vragen? Bel
073 681 81 11.

