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          18 minuten 

  

Werk in het toerisme gezocht! - Telefoongesprek 

 
U wilt in uw eigen land werken voor een Nederlandstalige reisorganisatie die reizen 
aanbiedt voor groepen Nederlanders of Vlamingen. U ziet op internet vacatures voor 
drie verschillende banen bij twee reisorganisaties. U besluit één van de organisaties 
te bellen voor meer informatie. 
 
Voorbereiding 
- Lees de advertenties met de drie vacatures hieronder en op de volgende pagina. 
- Kies de vacature van de baan die u het meeste aanspreekt. 
 
- U hebt 10 minuten om het gesprek voor te bereiden. 

 
Telefoongesprek 
- Begin het telefoongesprek en vertel waarom u belt (ook vacature noemen). 
- Stel tijdens het gesprek de vragen die u hebt over de vacature. Vraag minstens over: 

- mogelijkheid functie in uw eigen land; 
- inwerken; 
- arbeidscontract. 

- Beantwoord de vragen van de medewerker van de reisorganisatie. 
- Sluit het gesprek af. 

 
Let op!  
U mag aantekeningen in trefwoorden maken die u mag gebruiken tijdens het gesprek. 
U mag uw antwoorden op de vragen van de medewerker van het reisbureau zelf bedenken. 
 

 

 
vacature 1 

Aktief Reizen is gespecialiseerd in het organiseren en uitvoeren van supervoordelige 

rondreizen per fiets en wandeltrektochten. We zijn uitgegroeid tot één van de belangrijkste 
organisaties die fiets- en wandelreizen aanbiedt in vrijwel alle Europese landen. Daarnaast 
bieden we steeds meer rondreizen aan in landen buiten Europa.  
 

Aktief Reizen heeft regelmatig reisleiders (m/v) nodig voor diverse bestemmingen. 

 
Eisen:  

- Goede kennis van het Nederlands en van minstens één andere taal. 
- Sportieve reiservaring is een pre. 
 

 
Informatie: 
Floor van Beek 
info@aktief-reizen.nl 
tel. 00 31 (0) 40-20 20 220 
  
Sollicitaties bij voorkeur per e-mail via sollicitatieformulier. 
 
 
Aktief Reizen 
T.a.v. F. Van Beek 
Postbus 430, 5550 AK Valkenswaard 
Kerkhoflaan 25, 5554 HG Valkenswaard 
Nederland 

 

  

mailto:info@aktief-reizen.nl
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vacatures 2 en 3 

DROOMJOB GEWENST? 
Wil je werken als reisleider of als gastheer/gastvrouw in het buitenland?  

Dan ben je van harte welkom bij 

CaptainCook! 

Je werkt in een team van ca. 1500 jonge enthousiaste medewerkers overal ter wereld.  
Zij zorgen ervoor dat onze gasten in meer dan 50 landen een droomvakantie beleven. 

 
Wij hebben twee vacatures: 
 

1. Reisleider/-ster 

Als reisleider/-ster ben je het visitekaartje van onze onderneming op de bestemming. Je 
verwelkomt onze gasten bij aankomst in het land en bezorgt hen een zorgeloze vakantie. 
Tijdens de reis geef je onze gasten niet alleen informatie over praktische zaken, maar ook 
over de natuur en cultuur van het land. 
 
Profiel van een CaptainCook-reisleider: 
• Je spreekt perfect Nederlands en je spreekt de taal van onze bestemming(en). 
 Je gaat graag met mensen om en je bent klantvriendelijk. 
  Je hebt er geen moeite mee buiten de 'normale uren' te werken. 
 Je bent stressbestendig en commercieel gericht. 
 Je bent flexibel en niet gebonden. 
 

2. Gastheer/-vrouw 

In één van onze CaptainCook-hotels verwelkom je onze gasten. Je geeft ze informatie en je  
staat ze met raad en daad bij. Daarnaast organiseer je sport en spel of gezellige activiteiten in 
en rondom het hotel. 
 
Profiel van een CaptainCook-gastheer of gastvrouw: 
• Je spreekt het Nederlands en de taal van onze bestemming vloeiend. 
• Je bent vlot en dynamisch. 
• Je geeft onze gasten het 'thuisgevoel'. 
• Je houdt van sociaal contact en onderneemt graag activiteiten. 
  
 
Voor beide vacatures bieden wij: 
• Afwisselend werk en goede carrièremogelijkheden. 
• Een uitstekende interne opleiding. 
• De keuze tussen een vast contract en een seizoenscontract. 
• Een goed salaris. 
 
Geïnteresseerd? 
Meer informatie kun je vinden onder www.captaincook.com/info 
 
Informatie: 
René Daems, tel: 00 32 (0) 9 242.87.57 
rene.daems@captaincook.com 
 
Sollicitaties graag per e-mail via sollicitatieformulier. 
 
 
Adres:  
CaptainCook 
Maria-Hendrikaplein 7 
9000 Gent, België 

 

 
 

http://www.captaincook.com/info

