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VACATURE | PRODUCTMANAGER  

  

Job beschrijving  

Geniet je er als productmanager ook zo van om prachtige reizen samen te stellen en sta je altijd klaar 

met een glimlach om onze reisagenten en reizigers verder te helpen met jouw expertise? Ken je je 

weg in de reiswereld en is Amadeus voor jou een boekingssysteem i.p.v. een ribbekes restaurant? Dan 

zijn wij als touroperator in hartje Antwerpen op zoek naar jou. Voor onze twee reismerken, anders dan 
anders (groepsreizen) & Tooku (individuele reizen op maat), sta je telkens klaar voor onze vaste 

reisagenten en klanten en stel je een onvergetelijke & unieke droomreis samen.   

  

Over Master Tours 

Master Tours is een Belgische touroperator met meer dan 40 jaar ervaring in reizen naar verre 

bestemmingen.  Master Tours is het overkoepelende bedrijf van de twee reismerken anders dan anders 
en Tooku. anders dan anders is gespecialiseerd in exclusieve groepsreizen naar verre bestemmingen voor 

de actieve 40-50-60-plusser. Tooku werkt dan weer volledig à la carte en stelt jouw droomreis samen 

op jouw maat.   

 

Wat doe je?  

▪ Je stelt een unieke rondreis op maat samen en inspireert onze reizigers; 

▪ Je staat in voor het verdere dossierbeheer van A tot Z;   

▪ Je onderhoudt de dagelijkse telefonische contacten met de reisagenten en eventuele 

reizigers en brengt jouw enthousiasme en kennis over;   

▪ Je ontleedt de reismarkt en bestemmingen uit jouw portfolio;   

▪ Je behandelt de groepsreizen van het merk anders dan anders uit jouw portofolio; 

▪ Je hebt een neus voor bijzondere accommodaties en authentieke reiservaringen;   

▪ Jaarlijks bereid je de inhoud voor van onze anders dan anders & Tooku brochures & website in 

nauwe samenwerking met de collega’s van Marketing & Communicatie; 

▪ Je staat in voor de onderhandeling van de prijszetting met de lokale partners; 

▪ Je deinst niet terug voor een presentatie over jouw bestemmingen. 

  

Wie ben je?  

▪ Passie voor reizen en cultuur staat hoog op jouw lijstje;   

▪ Een uitgebreide productkennis van verschillende verre bestemmingen is een must;  

▪ Je spreekt en schrijft vlekkeloos Nederlands, je kan je vlot uitdrukken Engels en je bent in 

staat een basisgesprek te voeren in het Frans; 

▪ Van nature uit ben je een klantvriendelijk & positief persoon die iedereen graag te woord 

staat met een glimlach;  

▪ Je pakt de dingen graag meteen aan, liever vandaag dan morgen;   

▪ Administratief ben je enorm sterk en je werkt nauwkeurig;   

▪ Je bent handig met Microsoft Outlook, Excel en Powerpoint; 

▪ Deadlines nauwkeurig opvolgen is voor jou geen probleem;  

▪ Je werkt zelfstandig maar ook in een team ben je een aangename collega & kan je omgaan 

met stress in piekperiodes;  
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▪ Flexibiliteit draag je hoog in het vaandel en je neemt graag deel aan promotionele 

activiteiten;  

▪ Je genoot een bacheloropleiding of hoger; 

▪ Pluspunt? Het softwaresysteem Amadeus en/of TravelNote voelt vertrouwd voor jou.  

 

 

Wat krijg je?  

Naast je loon, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering & de nodige vakantiedagen om je batterijen 

op te laden, kom je terecht in een team met toffe collega’s in een trendy kantoor. Je werkt in hartje 

Antwerpen, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij nemen je graag mee naar een van 

de leuke lunchspots in de buurt, sporten geregeld samen en genieten nog liever van een afterwork 

drankje. Daarna is het tijd om weg te dromen bij onze verre reisbestemmingen.  

 

En hebben we een match?   

Solliciteer dan snel! Stuur je motivatiebrief & CV naar nathalie@master-tours.com.   

Solliciteren kan tot en met 22 januari 2023.   
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