Wil je stage lopen bij een bijzondere reisorganisatie? Stichting Het Buitenhof organiseert
al ruim 44 jaar begeleide vakanties voor mensen met een beperking. Dit doen wij onder
de merknamen Buitenhof Reizen, MundoRado Reizen, AutiTravel en Ouderen Vakanties.
Vakanties organiseren wij dankzij de inzet van ruim 1.000 vrijwilligers en 18
medewerkers op kantoor. Wij zijn op zoek naar een
Stagiair afdeling informatie & reserveringen (30 – 37,5 uur)
Tijdens deze leuke en afwisselende stage ben jij onderdeel van de afdeling informatie &
reserveringen. Je maakt onderdeel uit van een klein, dynamisch team dat het een
uitdaging vindt om de juiste reis te adviseren en te verkopen aan onze doelgroep.
Stichting Het Buitenhof is de grootste reisorganisatie voor mensen met een beperking.
De volgende labels worden uitgevoerd onder de paraplu van de Stichting:
• Buitenhof Reizen- reizen voor mensen met een verstandelijke beperking
• MundoRado Reizen- reizen voor mensen met een lichamelijke beperking en NAH
• AutiTravel- reizen voor mensen met autisme
• Ouderen Vakanties- reizen voor ouderen
Alle reizen worden deskundig begeleid door enthousiaste vrijwilligers.
Tijdens de stage zul je o.a. de volgende werkzaamheden uitvoeren:
• telefonisch adviseren van onze reizigers en hun ouders/verzorgers over onze
reizen
• verwerken van telefonische en schriftelijke boekingen in het systeem
• voorbereiden en versturen van de reispapieren
• contacten onderhouden met vrijwilligers, hoteliers en leveranciers
Wat verwachten wij van jou?
- Toeristische opleiding op MBO niveau
- Affiniteit met onze doelgroep is een pré
- Stressbestendig, zelfstandig, accuraat, flexibel
- Commercieel en resultaat gericht
- Start in overleg
Periode & duur:
Start: in overleg
Uren: 30 – 37,5 uur per week
Periode: 4 tot 6 maanden.
Stagevergoeding: wordt in overleg met opleiding bepaald.
Heb je interesse in deze afwisselende en leerzame stage in een informele, prettige
werksfeer? Mail dan je brief met CV naar Stichting Het Buitenhof, t.a.v. Roxane
Treure: info@buitenhof.nl
Kijk voor meer informatie op www.buitenhof.nl

