
DE JOB

JOBOMSCHRIJVING

 IDEALE KANDIDAAT

LEISURE TRAVEL CONSULTANT - 
ZAVENTEM OF ANTWERPEN 

Als Travel Consultant geef je advies op maat aan de klant.  Of het nu gaat over een 
vliegvakantie, sneeuwvakantie, dichtbijvakantie of cruise, jij bent dé bron van inspiratie.

Met behulp van onze geavanceerde technologie, stel je een gepast reisplan op dat voldoet 
aan de verwachtingen van de klanten.
De klant onthalen en luisteren naar wat de interesses en vakantiewensen zijn, om zo de 
klanten correct te informeren over verblijfsmogelijkheden, bestemmingen, reisdocumenten, 
verzekeringen, autohuur en andere reisgerelateerde producten en diensten.
Door out of the box te denken zorg je voor een unieke vakantiebelevenis!

Uitstekend gevoel voor service en commerciële ingesteldheid
Ervaring in de reiswereld is een must!
Enthousiaste en gemotiveerde teamplayer met goede communicatieve eigenschappen
In een multiculturele omgeving, beheers je verschillende talen: NL, FR en EN
Administratieve duizendpoot die een behoorlijke kennis heeft van verschillende 
programma's zoals BTN en Amadeus/Galileo.
Stiptheid, ordelijkheid en goed gevoel voor humor maakt van jou onze ideale collega!

Geloof jij er net als wij in dat service en communicatie essentieel zijn voor het succes van een 
bedrijf? Je wilt deel uitmaken van een groeiend bedrijf dat zich hierop focust?
 Dan ben jij misschien wel wie wij zoeken!

www.fcmtravel.com/nl-be/contact-us/careers

Weet dat het vooral jouw persoonlijkheid is die ons interesseert: positieve 
houding, durf, creativiteit, innovatieve geest…als je niet bang bent te leren, 

vooruitgang te boeken en je te overtreffen, dan ben je waarschijnlijk klaar om bij 
FCM te werken!

Contract voor onbepaalde duur
salaris overeen te komen, volgens profiel

Basis te Antwerpen/Zaventem voor 
onmiddellijke in diensttreding



FCM TRAVEL SOLUTIONS, WIE ZIJN WE?

www.fcmtravel.com/nl-be/contact-us/careers

FCM BELGIE heeft een 60-tal medewerkers werkzaam in één 
van onze 4 kantoren te Antwerpen, Zaventem, Genk of 

Lasne.  Als lid van de FCM-familie bent je meer dan alleen 
een werknemer.  We doen een duidelijke toezegging met 

betrekking tot de versterking en verbetering van jouw 
loopbaanontwikkeling.

Werken bij FCM Travel Solutions betekent...

Hypergemotiveerde, 
grappige en 

enthousiaste teams: 
je zal van je 

collega's houden!

Een snelgroeiend 
bedrijf met familiale 

sfeer!

Een internationaal 
netwerk met 

correspondenten 
wereldwijd

De nieuwste 
techologieën en een 

grote geest van 
innovatie

Managers die in jou 
geloven en die je 

belonen voor jouw 
betrokkenheid

Werken bij FCM betekent dat je naast jouw harde werk in de gelegenheid wordt gesteld heel 
veel plezier te beleven.  We organiseren verschillende FCM-events per jaar, Hercules Trophy, 

…  #workhardplayhard

Voor meer informatie over FCM, een kijkje achter de schermen en om ons 
laatste nieuws te ontdekken: www.fcmtravel.com/nl-be
Sollicteren via: www.fcmtravel.com/nl-be/contact-us/careers


