
 

 

                         
 

VACATURE ‘CREATIEF SAMENSTELLEN OFFERTES/INKOPEN’ BUITENLANDSE SCHOOLREIZEN 
 

Ben jij die creatieve onderhandelaar die energie krijgt van het maken van de mooiste reisvoorstellen 
tegen scherpe inkoopprijzen? Dan hebben we de baan voor jou! Travel Inventive zoekt een collega 
die vanuit onze afdeling ‘inkoop & offertes’ actief meebouwt aan onze droom.  
 
Wie is Travel Inventive?  
Travel Inventive ontstond in 1998 vanaf een zolderkamer en is uitgegroeid tot een allround 
buitenlandse wereldwijde schoolreisspecialist. Mooie schoolreizen organiseren kunnen we inmiddels 
heel goed.  Onze droom gaat veel verder. Wij werken aan impactvolle schoolreizen die jongeren tot 
nadenken stemmen. Samen met docenten (onze klanten) en buitenlandse partners zoeken we de 
verbinding naar de diepste drijfveren van jongeren die op schoolreis gaan. Om jongeren op reis te 
helpen om hun talenten te vinden en te volgen.  
 
Wat ga je doen?  
Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen voor de mooiste schoolreisvoorstellen op maat 
tegen de scherpste tarieven.  In jouw rol verwerk je je creatieve schoolreisprogramma’s tot mooie 
offertes. Natuurlijk heb je onderhandeld over de beste prijs voor iedere groep. Zo zorg je ervoor dat, 
in nauwe samenwerking met onze afdeling sales, ons impactvol buitenlands schoolreisaanbod een 
begrip wordt onder schoolreisorganiserende docenten.  
 
Leuk! Wat wordt er van mij verwacht?  
Je bent van nature een onderhandelaar die vol energie de beste deal boven tafel krijgt. Vervolgens 
weet je de behoeftes van onze klanten te vertalen naar een aansprekend reisvoorstel als ‘an offer 
they cannot refuse’.  Je communiceert gemakkelijk in het Nederlands en Engels. Je zoekt tenslotte 
continue de verbinding met ons netwerk van wereldwijde toeleveranciers. Je zet je flexibel in tijdens 
piekperiodes omdat je vol gas probeert ieder reisvoorstel om te zetten tot een mooie boeking. Met 
jouw grote verantwoordelijkheidsgevoel ben je zelfstandig genoeg om in een losse informele 
werksfeer aan de slag te gaan. Je hebt voldoende levenservaring om te begrijpen hoe  organisaties 
werken,  hoe je verbindt en verbonden blijft.   
 
Ja, ik wil!  
Daar worden we blij van. Natuurlijk zijn er een paar voorwaarden. Je bent minimaal 32 uur 
beschikbaar en flexibel genoeg om ook buiten vaste tijden te werken. Je baan zie je als een plek om 
te groeien en ontwikkelen. Je hebt affiniteit met onze bruisende branche en bent HBO opgeleid.  
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Wat krijg je daarvoor terug? 
Je werkt in een organisatie waar je zelf de regie voert over je eigen werk. Je werkt in een hecht team 
met  gedreven ervaren collega’s in een informele en dynamische omgeving waar persoonlijke 
ontwikkeling gestimuleerd wordt. We bieden je een marktconform salaris met interessante 
bonusregelingen. Je start met een jaarcontract voor minimaal 32 uur per week.  
 
En nu …  
Sta jij te popelen om jongeren klaar te stomen voor de wereld van nu? En ben je jezelf ook bewust 
van wat jou drijft, iedere dag opnieuw? Niet twijfelen, doen! Reageer.  Je kan aan de slag. 
Experimenteren juichen we toe. Originele ideeën stimuleren we. We zoeken collega’s die lef tonen 
en buiten de lijntjes durven te kleuren. Collega’s die onze droom omarmen en mee helpen uitdragen. 
Die zich verbonden voelen met onze doelgroep en begrijpen dat je je klanten nodig hebt om te leren 
en te groeien. 
 
 Je motivatiebrief kun je tot 31 oktober mailen naar e.weijand@travelinventive.nl. Wil je meer weten 
over deze mooie baan? Bel even met oprichter Ellen Weijand. Wees welkom met je talent.  
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