junior product- en contractmanager caractère
Zonder ervaring.
Ja, je leest het goed. Wij zoeken een product- en
contractmanager zonder ervaring. Klinkt apart en ook
serieus en dat is het ook, maar het is vooral een heel erg
boeiende job vol afwisseling en uitdaging.

Wat houdt deze functie in?
•

Je gaat, onder de veilige vleugels van een doorwinterde collega, heel veel leren, dat in ieder geval.

•

Je wordt dé specialist van jouw regio, met andere woorden: je gaat jouw regio kennen zoals je broekzak
of jaszak of handtas. Kies maar.

•

Je gaat op zoek naar nieuwe hotels om als partner op te nemen in ons aanbod. Onderhandelen is bijna
je tweede natuur.

•
•
•
•

Je stelt reizen samen waarmee je je klanten aangenaam verrast omdat het helemaal de reis is die ze
zoeken.

Je helpt onze marketingafdeling om ervoor te zorgen dat onze klanten een duidelijk en juist beeld krijgen
van jouw hotels.

Je reist regelmatig naar jouw bestemmingen om te checken of alles nog piekfijn in orde is en om nieuwe
hotels te leren kennen.
Je bent een rots in de branding voor je klanten en hoteliers, geen enkel probleem krijg jij niet opgelost. Of
toch bijna.

Welke talenten heb je hier zoal voor nodig?
•
•
•
•

Veel goesting om je elke dag opnieuw te smijten en heel veel, maar echt heel veel bij te leren.
Humor om je dagen extra te kruiden en een beetje relativeringszin om de drukke momenten met plezier
te doorstaan.
Je spreekt en schrijft Engels alsof het Nederlands is , of toch zo goed als.
Organiseren en plannen zijn een ‘piece of cake’ voor je.

•

De reissector heeft weinig geheimen voor je, omdat je er al een tijdje in meedraait of omdat je net je
diploma toerisme op zak hebt.

•

Je vindt het niet erg om ongeveer 1 keer per maand ook op zaterdag te werken. en je vindt het vooral
niet erg om alle dagen naar kantoor te komen in Aalst. Het is een geweldig mooi kantoor, dus dat valt al
mee natuurlijk.

Wat geven wij je met plezier in de plaats?
•
•
•
•
•
•

Een “gouden” kans om opgeleid te worden tot een product- en contractmanager om “u”
tegen te zeggen.
En na de opleiding? Een ongelooflijk leuke job in een gezond bedrijf met een toffe sfeer.
Een fantastisch mooi kantoor met heel veel parking en erg lekkere koffie (hallo George
Clooney).

Je start bij ons via een IBO opleiding (opleidingsvergoeding via de VDAB) en na deze
opleiding krijg je je salaris uiteraard, aangevuld met maaltijdcheques en nog een aantal
andere leuke extra’s.
Gratis studiereizen en interessante voordelen bij het boeken van je eigen Caractère vakantie.
Nog meer tijd om op vakantie te gaan dankzij je 12 ADV dagen.

Lijkt dit je wat?
Op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je graag je eerste stappen zetten in de toeristische
sector? Stuur dan snel een mail naar jobs@caractere.be en wie weet ben jij onze volgende nieuwe
collega!

