
 

Zin in een gevarieerde backoffice uitdaging? 

Binnen onze Triton Travel organisatie zijn wij op zoek naar een 

Technology & Administration Consultant 

voor onze vestiging te MECHELEN 
 

DE FUNCTIE: 

Als Technology & Administration Consultant ondersteun je technologische systemen en processen, 

behandel je leveranciers- en klantengegevens, en verzorg je mee de facturatie en administratie van de 

zakenreizen.  Je onderhoudt korte communicatielijnen met onze verschillende afdelingen, en rapporteert 

aan de Technology  & Business Manager. Op basis van duidelijke richtlijnen en instructies – ingepland of 

onverwacht – lever je correcte resultaten binnen gekende tijdslimieten.  Kortom, geen enkele dag of week 

is hetzelfde, en je houdt van autonoom werken binnen een gevarieerd takenpakket met focus op 

nauwkeurigheid en deadlines. Uiteraard krijg je praktijkgerichte opleiding(en) waar nodig. 

 

JOUW PROFIEL: 

• Bachelor Toerisme/Travel/Business Administration/Office/… of gelijkwaardig door ervaring 

• Affiniteit met systemen & tools binnen de reisindustrie 

• Gedegen kennis van MS Office (Outlook, Word, Excel, …) 

• Vlotte talenkennis NL/ENG/FR 

• Verbanden leggen, overzicht bewaren en deadlines halen zijn onontbeerlijke kwaliteiten 

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

• Een 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 

• 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. 

 


