
  

 

 

Reisleiding gezocht! 

 

Voor onze lokale agenten op diverse Europese bestemmingen zijn we per april 2022 op zoek naar 

meerdere enthousiaste reisleiders!  

 

Jouw functie 

Als reisleider ben jij het visitekaartje van Corendon op de diverse bestemmingen. Jij zorgt ervoor dat 

onze gasten het naar hun zin hebben en tevreden naar huis gaan. Is dit wat jij het liefste doet? Dan 

zijn wij op zoek naar jou! 

 

Als reisleider sta je te allen tijde klaar om onze gasten een zorgeloze vakantie te bezorgen. Dit doe je 

door met een open en positieve houding de volgende taken uit te voeren: 

 

- Begeleiding geven op de luchthaven, bij zowel aankomst als bij vertrek;  

- Informatiebijeenkomsten geven in de accommodaties; 

- Bezoekuren houden in de accommodaties; 

- Problemen en klachten oplossen; 

- Excursies en lokale autohuur verkopen; 

- Het verrichten van diverse administratieve werkzaamheden, zoals een zorgvuldige dag- en 

weekrapportage. 

 

Wat krijg je van ons? 

- Een professionele werkomgeving en de kans om jezelf te ontwikkelen; 

- Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid; 

- Je bent in dienst van onze lokale agent en daarom werk je onder een lokaal contract.  

 

Wat verwachten we van jou? 

- Je hebt minimaal de leeftijd van 21 jaar en bent in het bezit van een geldig rijbewijs B; 

- Hogere beroepsopleiding denk- en werkniveau, een toeristische opleiding is een pre evenals 

ervaring als reisleider;  

- Je bent servicegericht, probleemoplossend en klantvriendelijk;  

- Je beschikt over goede communicatieve- en commerciële vaardigheden;  

- Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; 

- Je bent stressbestendig en betrouwbaar; 

- Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;  

- Je hebt een uitstekende schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse en Engelse 

taal.  

- Beheersing van de Franse taal is een pré.  

 

Join the club! 

Wil jij onze nieuwe reisleider worden? Stuur dan voor 14 februari 2022 je motivatiebrief met CN 

naar: reisleiding@corendon.nl. Je hoort dan uiterlijk 16 februari 2022 of je wordt uitgenodigd voor 

een sollicitatiegesprek. 


