
 

 

 

 

Introductie Travelnauts 

Travelnauts is sinds 2007 dé Nederlandse reisorganisatie die gespecialiseerd is in verre 

gezinsreizen. 

Wij willen het mogelijk maken voor ouders om hele bijzondere verre reizen te beleven 

met hun kinderen, en zo de liefde voor reizen, de natuur en andere culturen met de 

kinderen te delen. 

 

Onze missie 

Het mogelijk maken voor ouders om met hun kinderen bijzondere verre reizen  

te beleven, en zo hun liefde voor reizen, de natuur en andere culturen  

te delen met hun kinderen. 

 

Doelgroep: 

Gezinnen met kinderen. 

 

Introductie Tenzing Travel 

Tenzing Travel verandert mensen in reizigers. Het verandert mensen in échte 

verhalenvertellers, met stuk voor stuk unieke verhalen. Met details, bijzondere 

elementen en ervaringen die indruk maken- nieuwe inzichten geven – en bijdragen aan 

persoonlijke ontwikkeling. Onvergetelijke reizen die je koestert, met lessen die je als 

mens veranderd terug doen komen. 

Op vakantie gaan is voor de toerist die ziet wat hij graag wilde zien. Maar Tenzing Travel 

is voor de reizigers die opzoek is naar een plek om die dingen op een nieuwe manier 

zien. Bij Tenzing Travel boek je geen vakantie. Je boekt een reis. 

Boodschap: 

Tenzing Travel is alles wat je kunt wensen als  het gaat om reizen die het leven 

verrijken. Reizen die je bijblijven voor het leven. 

 

Doelgroep: 

Stellen zonder kinderen. 

 

Wij zoeken: 

- Een enthousiaste student die een leerzame meewerkstage zoekt. 

- Affiniteit met reizen. 

- Foutloos Nederlands in woord en schrift. 

- Goed kunnen omgaan met systemen, excel en word. 

- Nauwkeurig. 

 

Wij bieden: 

Je wordt onderdeel van een jong en gezellig backoffice team. Je ondersteunt de sales 

afdeling bij het maken van reisvoorstellen. Je leert omgaan met onze offerte tool, CRM 

systeem en reserveringsystemen.  

Ben je creatief en kan je goed teksten schrijven dan kan je product ondersteunen met 

het schrijven van nieuwe reizen.  

We vragen je minimaal 3 dagen aanwezig te zijn op ons kantoor in Amsterdam. De 

overige dagen kan je vanuit huis werken als je dit fijn vindt. Je wordt betrokken bij 

borrels en andere gezellige activiteiten. De lunch op kantoor is geregeld.  

Stagevergoeding: €250, per maand.  

 

Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur je CV naar info@travelnauts.nl t.a.v. Ilona Blom. 
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