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                                                        CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

Persoonlijke gegevens 

 

Naam  :     Iria GASPAR MATEUS 

 

Adres :      Damhertenlaan 26 

                                       2610  WILRIJK 

 

Tel/Gsm :                      0479/440 617 

E-mail :     iria.mateus@skynet.be 

 

Geboortedatum :    22-02-1961 

Geboorteplaats :    Fundaõ   (Portugal) 

Nationaliteit :     Belg 

Rijbewijs :     Ja 

 

 

 

Werkervaring 

 

 

 

 

Dec 2015- mrt 2016 OZ REIZEN WILRIJK 

            Tijdelijk contract 

.    Functie: TRAVEL CONSULTANT  

 Werkzaamheden: in deze functie was ik verantwoordelijk voor 

reserveren  vluchten, hotels, treinen, wagenverhuringen alsook 

vakantiereizen (pakketreizen, reizen op maat, en cruises), 

Groepsreizen, daguitstappen,vakantiewoningen van OZ. 

 

  

Jan 2014- nov  2015 REIZEN SPILLEMAECKERS BRASSCHAAT 

.    Functie: TRAVEL CONSULTANT  

 Werkzaamheden: in deze functie was ik verantwoordelijk voor 

reserveren  vluchten, hotels, treinen, wagenverhuringen alsook 

vakantiereizen (pakketreizen, reizen op maat, en cruises). 

  

 

Jan 2013- 6 aug 2013  UNIGLOBE ALPHA TRAVEL KAPELLEN 

 Functie: TRAVEL CONSULTANT   
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 Werkzaamheden: in deze functie was ik verantwoordelijk voor 

reserveren van zakenreizen (vluchten, hotels, treinen, 

wagenverhuring, visa) alsook vakantiereizen (pakketreizen, 

reizen op maat, en cruises). 

       

 

Mrt 2011- eind 2012  UNIGLOBE ROBINS TRAVEL WILRIJK 

 

 Functie: TRAVEL CONSULTANT 

 Werkzaamheden: in deze functie was ik verantwoordelijk voor 

reserveren van zakenreizen (vluchten, hotels, treinen, 

wagenverhuring, visa) alsook vakantiereizen (pakketreizen, 

reizen op maat, en cruises). 

 Voltijds: 38 uur per week  

 

 

Nov 2001- feb 2011  TRAVEL ’N STYLE  ANTWERPEN 

 

 Functie: ZAAKVOERDER/EIGENAAR 

 Werkzaamheden: management, reserveren van zakenreizen & 

vakantiereizen, en alle administratie. 

 

 

Apr 1994 - okt 2001    NICOLAIDIS REIZEN ANTWERPEN 

  

 Functie: TRAVELCONSULTANT / KANTOORHOOFD 

 Werkzaamheden: In deze functie was ik verantwoordelijk voor  

reserveren van zakenreizen (vluchten, hotels, treinen, 

wagenverhuring, e.a.) alsook voor vakantiereizen (pakketreizen, 

reizen op maat). 

 Voltijds: 38 uur per week 

 

 

Dec 1991- apr 1994      D & D REIZEN  ANTWERPEN 

 

 Functie: TRAVELCONSULTANT 

 Werkzaamheden: in deze functie was ik verantwoordelijk voor 

reserveren van vakantiereizen (pakketreizen, reizen op maat). 

Specialiste USA/CANADA. 

 Voltijds: 38 uur per week 

 

 

Apr 1983 - okt 1991    WIRTZ REIZEN  ANTWERPEN 

 

 Functie: TRAVELCONSULTANT/ TOUROPERATOR 

 Werkzaamheden: in deze functie was ik verantwoordelijk voor 

het reserveren van reizen uit de brochure TOPSNACKS  

USA/CANADA voor reisagenten.                                                                 
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4 jaar later was ik verantwoordelijk voor het                                                                   

reserveren en het verstrekken van reisinformatie                                                                      

voor USA/CANADA op de leisure afdeling. 

 Voltijds: 38 uur per week 

 

 

Opleidingen  

 

2012-2013:  TIMOTHEUS PROJECT MERKSEM 

Opleiding Intuïtieve Ontwikkeling  

 

1998:   Cursus Reisverzekeringen en consumentenwetgeving 

 

 

1979-1982:             KVH VERTALER TOLK ANTWERPEN 

                                    Getuigschrift 2de kandidatuur  Frans-Spaans 

 

1973-1979:   REGINA MUNDI  GENK 

                                    Hoger middelbaar Handel/Talen 

 

 

 

 

 

 

Kennis van software 

 

BTN, AMADEUS, WORLDSPAN, SWINGLINE, GATEWAY,  SERVICO, OFFICE (Word 

en Excel). 

 

 

Talen 

 

 Nederlands/Portugees: zeer goed zowel gesproken als geschreven 

 Engels:    zeer goed zowel gesproken als geschreven 

 Frans:    zeer goed zowel gesproken als geschreven 

 Spaans:   zeer goed zowel gesproken als geschreven 

 Duits:    goede beheersing in spreken, verstaan, schrijven/lezen 

 Italiaans:   voldoende beheersing in spreken, verstaan en lezen  

 

 

Hobbies  

 

 Reizen 

 Wandelen (genieten van natuur) 

 Fietsen      

 Koken 

 Gezellige etentjes met familie en vrienden 

 Dansen en muziek 
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 Kunst (vernissages) 

 Lezen 

 

 

 

 

 

                                                                          

                  

                                                                                                                                  

                                          


