
 
 

 

Business Travel Consultant – UNIGLOBE Axon Travel 

 
UNIGLOBE Axon Travel maakt deel uit van de UNIGLOBE Travel groep en is expert in het organiseren van 

zakenreizen, groepsreizen en vakantiereizen. Om onze blijvende groei te garanderen, zijn we op zoek naar een 

Business Travel Consultant voor onze kantoren te Hasselt en Leuven. 

 

 

Functie: 

✓ Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van zakenreizen (vluchten, hotels, huurwagens, treinen, 

verzekeringen,…) waarbij je het vaste aanspreekpunt bent voor onze klanten van het moment van 

aanvraag tot en met de facturatie. 

✓ Je zoekt met plezier de juiste reisinformatie op, vergelijkt verschillende databases en adviseert onze 

klanten de beste reisroutes in functie van hun wensen en noden. 

✓ Je bent het aanspreekpunt voor jouw klantenportefeuille en handelt steeds met hetzelfde doel: streven 

naar de ultieme klantentevredenheid. 

✓ Je biedt de nodige ondersteuning en advies in geval de reisplannen wijzigen, geannuleerd worden of er 

andere vragen zijn. Hiervoor werk je nauw samen met de Operational Manager en het Commerciële 

team. 

✓ Jouw passie voor het vak, zorgen ervoor dat je steeds op post bent om op de hoogte te blijven van de 

tendensen in de zakenreismarkt via diverse opleidingen, workshops en events van de 

luchtvaartmaatschappijen, leveranciers, het UNIGLOBE regionaal support team,… 

✓ Je maakt deel uit van een enthousiast en dynamisch team  

 

Voor wie ? 

✓ Je hebt minimum 2 jaar ervaring in de zakenreiswereld.  

✓ Je hebt een goede kennis en ervaring in het werken via GDS (Amadeus & Sabre) 

✓ Je werkt vlot met MS office, Outlook en internet. 

✓ Je hebt een vloeiende kennis van het Nederlands, Frans en Engels 

✓ Klantvriendelijkheid en een positieve commerciële ingesteldheid zijn onontbeerlijk. 

✓ Je denkt steeds vanuit een oplossings- en klantgerichte aanpak, bent stressbestendig en hands-on 

ingesteld. 

✓ Je hebt een passie voor reizen en met jouw positieve ingesteldheid, een teamspirit en zin voor initiatief 

ben je een echte meerwaarde voor ons team. 

 

Wij bieden in deze functie: 

➔ Een aantrekkelijk verloningspakket in functie van jouw ervaring en competenties (voltijds of deeltijds is 

mogelijk) 

➔ Een informele bedrijfscultuur waar je mee kan groeien en jezelf verder kan ontplooien. 

➔ Een goed evenwicht tussen autonomie en structuur gekoppeld aan ruimte voor eigen initiatief. 

➔ Een interessant samengesteld pakket met extra legale voordelen en home-office mogelijkheden 

➔ Een toffe, dynamische atmosfeer met fantastische collega’s 

 



 
 

 

 

Interesse? 

Ben je ervan overtuigd dat jij de persoon bent die ons team kan versterken, stuur je motivatiebrief en CV naar: 

 

Contactpersoon:  Yvan De Latte 

E-mailadres:   hr@uniglobeaxontravel.be 

mailto:hr@uniglobeaxontravel.be

