
 

 

 

Momentum werft een ervaren Travel Manager aan 

Momentum Belgium telt 5 Clubs in België, die hun leden een honderdtal zorgvuldig geselecteerde 

groepsactiviteiten per jaar aanbieden, op het gebied van sport, vrije tijd, gezondheid, en ook een 

tiental jaarlijkse reizen, ... met kwaliteitsondersteuning. 

 

Profiel 
 

Momentum is op zoek naar een freelance of bezoldigde Travel Manager (M/V) voor het ontwerpen, 

organiseren, promoten en begeleiden van groepsreizen voor Momentum Club-leden 

-Een ervaren, dynamisch, sociaal, commercieel en flexibel profiel.  

-Minimum 5 tot 10 jaar solide ervaring in een soortgelijke functie  

-Drietalig (Nl/Fr/Eng) 

-Bereid om zich 100% te investeren in een nieuwe uitdaging.  

 

Omschrijving van de functie 
 

TAKEN 
- Ontwerp van een origineel en aantrekkelijk jaarlijks reisschema 

- Budgettering (reisprijzen en rentabiliteitsdoelstellingen) en financiële verslagen 

- Commerciële contacten met reispartners & tour operators 

- Onderhandelen van contracten en zoeken naar de beste partners 

- Opstellen van reisaanbiedingen (visuals, programma's, teaserteksten) 

- Klantencontacten met prospecten en leden van Momentum 

- Organisatie van presentatiesessies van de reizen 

- Deelname aan de ontwikkeling van communicatiemiddelen voor de website, clubmagazines 

(MOMAG), FB, nieuwsbrieven, TV en radio 

- Follow-up van TV, Radio en Facebook marketingcampagnes (calling, contact)  

- Contacten met het interne team om de reispromotie te plannen en te verbeteren 

- Follow-up van klanten die hun reisaankopen niet vernieuwen (retentie) 

- Follow-up van de financiële verslagen met de directie 



- Bijstand aan klanten/leden vanaf de marketingfase van de reis tot de begeleiding ter plaatse tijdens 

elke reis.   

- Praktische organisatie van reizen van A tot Z en/of volledig beheer van een bestaand reisproject 

- Site inspection, voorbereidende reizen 

- Deelname aan het maken van foto- en videomateriaal voor en na de reis 

 

Een Club Travel Manager beschikt over de volgende soft skills: 

- Zeer gespecialiseerde organisatorische vaardigheden 

- Commercieel  

- Sterke onderhandelingsgeest  

- Grote autonomie 

- Praktisch en reactief gericht 

- Relationele intelligentie en vermogen om te luisteren 

- Dynamiek en enthousiasme 

- Vermogen om zichzelf in vraag te stellen en te evolueren 

- Integriteit 

- Resultaatgericht 

- Teamgeest  

- Zeer flexibel 

- Vermogen om zware werklast op te nemen 

 

Steun van Second Youth (die de activiteiten van Momentum beheert) 
Second Youth zet zich in om de Travel Manager alle nodige ondersteuning te bieden om het succes 

van zijn werk te maximaliseren:  

- Opleiding van de knowhow 

- IT, boekhouding, administratieve en marketingondersteuning 

- Integratie in een groeiend topteam 

Type contract: werknemer of freelance 

 

Om te solliciteren, stuur uw CV en sollicitatiebrief per e-mail naar Axel Lannoy: 

axel@momentum-belgium.be 

Ontdek : http://www.clubmomentum.be 


