
 

 

 

 

     Reisorganisatie Stichting Het Buitenhof groeit en is op zoek naar een 

  

Stagiair afdeling inkoop 

met een       voor reizen én voor mensen 

(30-37,5 uur per week) 

 

Geloof jij ook in een inclusieve samenleving, waarin mensen met een 

beperking zorgeloos en onbeperkt vakantie kunnen vieren? 

 

Wil jij een bijdrage leveren aan onze missie om alle beperkingen weg te 

nemen op gebied van vakanties vanuit de overtuiging dat iedereen recht 

heeft op onbeperkt vakantieplezier? 
 

 

Wie zijn wij? 
Stichting Het Buitenhof is een bijzondere en unieke reisorganisatie; Wij organiseren 

begeleide groepsreizen voor een bijzondere doelgroep. Dit betekent dat onze 

medewerkers, stagiaires en vrijwilligers ook bijzondere mensen moeten zijn. Mensen met 

het hart op de juiste plaats, met enthousiasme en doorzettingsvermogen.  

 

Wat ga je doen? 
Tijdens deze leuke en afwisselende stage ben jij onderdeel van de afdeling inkoop. Je 

maakt onderdeel uit van een klein, dynamisch team dat het een uitdaging vindt om de 

juiste reis in te kopen passend bij onze doelgroep. 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 Social Media, 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 

- Stressbestendig, creatief, zelfstandig, accuraat, flexibel 

- Commercieel en resultaatgericht 

- Organisatievermogen 

- Toont initiatief 

- Spreek- en schrijfvaardig in de Nederlandse taal 

- Affiniteit met onze doelgroep is een pré  

-  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 (motivatie)brief met CV naar Stichting Het Buitenhof, t.a.v.            

P.P. Neuteboom: info@buitenhof.nl 

 

Kijk voor meer informatie op www.buitenhof.nl 
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