
 

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 inkoop (30 – 37,5 uur) 

Tijdens deze leuke en afwisselende stage op de afdeling Inkoop ben jij é steun en 
toeverlaat van de Productmanager. Je krijgt met alles te maken waar de Productmanager 
mee te maken krijgt en je ondersteunt haar op elk aangewezen gebied. Van het 
ontwikkelen van nieuwe reisproducten tot het ondersteunen bij inkooptaken, het maken 
van reisgidsen en het verkoop klaar maken van de ingekochte vakanties: je bent overal 
bij betrokken. Samen zorgen jullie ervoor dat reizen worden samengesteld voor al onze 
reislabels.  
 

Tijdens de stage zul je o.a. de volgende werkzaamheden uitvoeren: 

• Het assisteren bij het gehele inkoopproces; verwerken van inkoopgegevens van 
vervoer, verblijf, excursies, koffie- en lunchlocaties;  

• Het assisteren bij het productieproces van de brochures;  
• het uitzoeken van beeldmateriaal voor onze reisgidsen en websites; 
• Het opstellen van draaiboeken van vakanties; 
• Het verwerken van evaluaties van vakanties; 
• Het maken van presentaties voor bijeenkomsten;  

 
Wat verwachten wij van jou: 

- Toeristische opleiding op minimaal MBO-niveau 
- Creatief, innovatief, flexibel en stressbestendig  
- Klantgericht denken en commercieel inzicht 
- Organisatievermogen 
- Toont initiatief 
- Spreek- en schrijfvaardig in de Nederlandse taal; 
- Bij voorkeur affiniteit met onze doelgroep 

 
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. Ingeborg Jansen: 
I.jansen@buitenhof.nl  
 
Kijk voor meer informatie op www.buitenhof.nl 
 


