Stage bij Tenzing Travel

(voorheen Kuoni)

SALES SUPPORT RETAIL AFDELING
OMSCHRIJVING BEDRIJF
Tenzing Travel, specialisten in verre reizen
Wij hebben een passie voor reizen. Reizen die je leven verrijken. Die ultieme ervaringen met zich
meebrengen en onuitwisbare indrukken achterlaten. Wij doen er alles aan om onze klanten ook
zulke mooie, onvergetelijke ervaringen te bieden. Bij het creëren van hun unieke reis willen wij in
alles de verwachtingen overtreffen. Dit doen wij al meer dan vijfendertig jaar.

OMSCHRIJVING AFDELING
Voor onze afdeling Sales Support Retail zijn wij op zoek naar een enthousiaste stagiair(e), die zo veel
mogelijk zal meedraaien in de dagelijkse werkzaamheden op deze afdeling. Een deel van de
werkzaamheden wordt, na een inwerkperiode, tot de vaste taken gerekend van de stagiaire die
vervolgens zelfstandig kunnen worden opgepakt en afgehandeld.
Wij bieden jou een uitdagende stage in een informele, open en dynamische werkomgeving.
Tenzing Travel biedt in dit traject ruimte voor zowel afstudeer- als meeloopstagiair(e)s. De stagiair(e)
dient minimaal 4 dagen mee te werken op de afdeling.

WERKZAAMHEDEN (OP HBO NIVEAU)
 Communiceren van aanbiedingen, specials en acties reisagenten
 Analyseren van sales rapportages en communiceren van trends, vragen, verbetermogelijkheden,
verwachtingen, gedrag concurrenten en andere marketingtechnische data
 Het organiseren van workshops, roadshows, productpresentaties, educationals en retailbeurzen
 Assisteren bij de organisatie van studiereizen
 Aanleveren van content en advertenties voor de vakbladen
 Creëren van ‘rumour around the brand’
 Verwerken van de contractbesprekingen en aanpassingen in systemen
 Mutaties verwerken in bestanden, websites etc.
 Administratief verwerken van onze acties en het opmaken van facturen
 Het aannemen en afhandelen van telefoontjes
 Dagelijks afhandelen van binnenkomende e-mails

OMSCHRIJVING STAGEOPDRACHT
In overleg met de leidinggevende van de afdeling wordt een stage opdracht samengesteld.

PROFIEL STAGIAIR(E)








Pro-actief
Dienstverlenend
Commercieel
Klantgericht
Zelfstandig
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Stressbestendig

Stuur je gemotiveerde sollicitatie met CV naar recruitment@tenzingtravel.nl. Graag in het
onderwerp van de mail vermelden dat je solliciteert op deze stageplaats.

