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Reageer vandaag nog! 
Pas jij bij Dreamlines.nl en spreekt deze vacature jou aan? Stuur dan je CV met 
motivatie naar jobs@dreamlines.nl.Geïnteresseerd?

        WAT JE KUNT

• Zelfstandig en individueel adviseren en ontzorgen van onze klanten op basis 
  van hun wensen

• Op eigen verantwoordelijkheid vervaardigen van op maat gemaakte offertes  
  gericht op het boeken van de reis

• Verkopen en afwikkelen van cruisereizen en aanvullende boekingen uit ons   
  veelzijdige aanbod  veelzijdige aanbod

• Het aantrekken en onderhouden van een vast klantenbestand

• Servicegericht investeren in de relaties met klanten om daarmee een 
  maximale klanttevredenheid te realiseren

• Combineren van bestanddelen voor een op de klant afgestemde reis 
  (dynamic packaging)

        WAAROVER JE BESCHIKT

• Deskundigheid ten aanzien van het cruiseproduct en plezier in en succes   • Deskundigheid ten aanzien van het cruiseproduct en plezier in en succes   
  met actieve verkoop per telefoon

• Afgemaakte opleiding in toerisme bij voorkeur als reisagent

• Minstens vijf jaar beroepservaring in de verkoop van toeristische producten

• Vakkennis op het gebied van cruises en de passie voor het leveren van 
  service en kwaliteit

• Bereidheid in avonddiensten en weekeinden je volop in te zetten

• • We zijn een online reisbureau; affiniteit met internet en 
  computervaardigheden zijn een must, kennis van boekingssystemen is een 
  plus        
    

         WAT KUN JE VERWACHTEN 

• DREAMLINES biedt je een zeer goed basissalaris

• DREAMLINES biedt je een uitdagend bonussysteem voor extra verdiensten

• DREAMLINES biedt training in de vorm van seminars, scheepsbezoeken en • DREAMLINES biedt training in de vorm van seminars, scheepsbezoeken en 
  studiereizen

• DREAMLINES biedt je vooraf geïnstallleerde hardware om een goed 
  werkend kantoor aan huis te hebben

DREAMLINES is Europa’s grootste online reisbureau 
voor cruisereizen. Wij bieden onze klanten meer dan 
30.000 cruises van alle gerenomeerde rederijen aan. 
Als innovatieve e-commerce onderneming met 
hoofdkantoor in Hamburg streven wij, op basis van 
vooruitstrevende technologie, naar de best mogelijke, 
onafhankelijke advisering van onze klanten en naar 
uitmuntende service, ook voor onze cruisepartners.uitmuntende service, ook voor onze cruisepartners.
 
Met de dubbele groeicijfers van de cruisemarkt bevindt 
DREAMLINES zich in een dynamische markt met veel 
ontwikkelingsmogelijkheden. Ons doel is om ook 
wereldwijd marktleider te worden. Met op dit moment 
350 medewerkers verdeeld over onze vestigingen in 
Duitsland, Frankrijk, Brazilie, Australie, Rusland en 
Nederland zijn we goed op weg ons doel te realiseren.

OnsOns deskundige team wordt gevormd door ervaren 
reisagenten, doorgewinterde cruisefans, voormalig 
medewerkers van cruiseschepen en ervaren 
verkopers. Door middel van een open communicatie en 
individuele training, bevorderen we gericht de kennis 
van onze medewerkers. Geloof je dat een 
ondernemende werkomgeving met cruise experts en 
ookook internationale collega's bij je past?  Solliciteer dan 
vandaag nog bij ons.

Home Office Cruise Expert  (v/m)

Open position


