
 

Een reisprofessional op zoek naar meer verantwoordelijkheid? 

Binnen onze Triton Travel organisatie zijn wij op zoek naar 

Travel Consultants te MECHELEN 
 
DE FUNCTIE: 

Als Travel Consultant ben je verantwoordelijk voor de reisaanvragen en volledige afhandeling van 

zakenreizen (vluchten, hotels, treinen, huurwagens, verzekeringen, …). Je verleent reisinformatie, formuleert 

voorstellen en biedt offertes aan, waarbij je gebruik maakt van geavanceerde technologische systemen op 

vlak van reservatie en communicatie. Je draagt zorg voor een optimale dienstverlening aan onze diverse 

zakenrelaties en hun reizigers, en je beheert op autonome wijze een klantenportefeuille van bedrijven en 

organisaties die trouw zijn aan onze uitzonderlijke dienstverlening en flexibiliteit.  

Kortom, zakenreismanagement is jouw passie en toekomst! 

 

JOUW PROFIEL: 

• Bachelor Toerisme/Travel of gelijkwaardig door ervaring, met relevante expertise in de reiswereld 

• Grondige kennis van reservatie & ticketing via CRS, bij voorkeur Amadeus 

• Vlotte talenkennis NL/FR/ENG, zowel gesproken, als geschreven 

• Klantvriendelijkheid en een positieve commerciële ingesteldheid zijn onontbeerlijk 

• Een punctuele en ordelijke multitasker die getuigt van werkijver en zelfstandigheid 

• Een enthousiaste, gemotiveerde teamplayer met sterke communicatieve kwaliteiten, alsook een 

uitgesproken ‘hands-on’ mentaliteit 

 

ONS AANBOD:  

• Een bediendecontract van onbepaalde duur 

• Een marktconform salaris in functie van je ervaring en kwaliteiten, aangevuld met extra voordelen 

• Job- en toekomstzekerheid met heel wat variatie en uitdagingen 

• Een kans om je te ontplooien binnen een professioneel en gepassioneerd team waar je 100% 

operationele verantwoordelijkheid draagt met een gevarieerde klantenportefeuille 

• Een aangename werkplek in prachtige kantoren in een bruisende stad, met intern een uitstekende 

onderlinge betrokkenheid, onmisbare collegialiteit, en uitgesproken klantgerichtheid 

• De opportuniteit om een vaste waarde te zijn binnen een financieel stabiel en sterk groeiend 

bedrijf, Triton Travel NV/SA, deel uitmakend van de BTP-groepering (Business Travel Partners)  

 

INTERESSE OM ONS FANTASTISCH TRITON TEAM TE VERVOEGEN?  

Reageer dan zo spoedig mogelijk per e-mail met je motivatiebrief en CV naar Danny Vanderghinste 

(Managing Partner, dvanderghinste@tritontravel.be, 0497/81.30.70), of bel dit nummer voor meer info, en 

neem alvast een kijkje op onze website www.tritontravel.be. 

 


