
 
 

 

Leisure 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 Leisure Travel Consultant voor ons kantoor te Leuven. 

 

 

Functie: 

✓ Je bent verantwoordelijk voor de reservaties en volledige afhandeling van de vakantiereizen (vluchten, 

hotels, treinen, huurwagens, verzekeringen,...). 

✓ Je verleent reisinformatie en -advies, waarbij je gebruik maakt van geavanceerde technologische 

systemen op het vlak van reservaties en telecommunicatie. 

✓ Je draagt zorg voor een uitmuntende dienstverlening aan onze reizigers. 

✓ Je blijft op de hoogte van markttendensen en producten/diensten binnen de reiswereld door te 

participeren aan bijeenkomsten georganiseerd door luchtvaartmaatschappijen, leveranciers, het 

UNIGLOBE regionaal support team, enz.  

=>  Kortom, leisuremanagement is jouw passie en toekomst! 

 

Voor wie ? 

✓ Een minimum ervaring van 2 jaren op vlak van het organiseren van vakantiereizen.  

✓ Vlotte talenkennis NL/FR/ENG is een must. 

✓ Vlotte Kennis van MS office, Outlook en internet. 

✓ Klantvriendelijkheid en een positieve commerciële ingesteldheid zijn onontbeerlijk.  

✓ Een punctuele en ordelijke multitasker die getuigt van werkijver en zelfstandigheid. 

✓ Een enthousiaste, gemotiveerde teamplayer met sterke communicatieve kwaliteiten, alsook een 

uitgesproken 'hands-on' mentaliteit.  

✓ Pluspunt: 

o kennis reservatie & ticketing via GDS (Amadeus & mogelijks Sabre) 

o Ervaring met Atlantis (treinen) 

 

Wij bieden in deze functie: 

✓ Een bediendecontract van onbepaalde duur in het kantoor te Leuven. 

✓ Een goed salaris in functie van je ervaring en kwaliteiten. 

✓ Extra-legale voordelen eigen aan de sector 

✓ Een kans om je te ontplooien binnen kantoor waar je 100% commerciële verantwoordelijkheid draagt. 

✓ Thuiswerk is bij ons ingeburgerd via ons model ‘Working the next level’. We hechten namelijk veel 

belang aan het juiste evenwicht tussen werk & privé.  

✓ Werken in een aantrekkelijke, stimulerende omgeving met TOP-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

