
DE JOB

JOBOMSCHRIJVING

 IDEALE KANDIDAAT

MEETING PLANNER - ZAVENTEM

Je bent het toegewijde contact van de opdrachtgever en werkt steeds betrokken en 
proactief om je opdracht tot een goed einde te brengen.

Je bent het aanspreekpunt voor de opdrachtgevers en eindverantwoordelijke voor de 
projecten binnen hun team. Dit geldt vanaf de eerste (reis)aanvraag, de in- en verkoop tot 
de uiteindelijke uitvoering van het project.  
Het zelf begeleiden van reizen en groepen hoort er ook bij, maar je bent vooral werkzaam 
op kantoor en je houdt je dagelijks bezig met de aan jou toegewezen projecten.
Je beheerst systemen op het vlak van communicatie om de perfecte offerte te kunnen 
uitwerken.

Je vindt het leuk om proactief nieuwe contacten te leggen en je weet hoe je zowel zakelijk 
als laagdrempelig een gesprek voert
Multitasken; je bent met meerdere opdrachten tegelijk bezig en werkt samen met het team. 
Je houdt altijd het overzicht en kunt snel bijsturen als dit nodig is
In een multiculturele omgeving, beheers je verschillende talen: NL, FR en EN
Kennis van een GDS is een troef!
Stiptheid, ordelijkheid en goed gevoel voor humor maakt van jou onze ideale collega!

Doorzie je snel wensen van klanten en wil je deelnemers van meetings, incentive reizen en 
congressen een unieke belevenis bezorgen?  Je wilt deel uitmaken van een groeiend bedrijf?
 Dan ben jij misschien wel wie wij zoeken!

www.fcmtravel.com/nl-be/contact-us/careers

Weet dat het vooral jouw persoonlijkheid is die ons interesseert: positieve 
houding, durf, creativiteit, innovatieve geest…als je niet bang bent te leren, 

vooruitgang te boeken en je te overtreffen, dan ben je waarschijnlijk klaar om bij 
FCM te werken!

Contract voor onbepaalde duur
salaris overeen te komen, volgens profiel

Basis te Zaventem voor onmiddellijke in 
diensttreding, op termijn homework mogelijk



FCM TRAVEL SOLUTIONS, WIE ZIJN WE?

www.fcmtravel.com/nl-be/contact-us/careers

FCM BELGIE heeft een 60-tal medewerkers werkzaam in één 
van onze 4 kantoren te Antwerpen, Zaventem, Genk of 

Lasne.  Als lid van de FCM-familie bent je meer dan alleen 
een werknemer.  We doen een duidelijke toezegging met 

betrekking tot de versterking en verbetering van jouw 
loopbaanontwikkeling.

Werken bij FCM Travel Solutions betekent...

Hypergemotiveerde, 
grappige en 

enthousiaste teams: 
je zal van je 

collega's houden!

Een snelgroeiend 
bedrijf met familiale 

sfeer!

Een internationaal 
netwerk met 

correspondenten 
wereldwijd

De nieuwste 
techologieën en een 

grote geest van 
innovatie

Managers die in jou 
geloven en die je 

belonen voor jouw 
betrokkenheid

Werken bij FCM betekent dat je naast jouw harde werk in de gelegenheid wordt gesteld heel 
veel plezier te beleven.  We organiseren verschillende FCM-events per jaar, Hercules Trophy, 

…  #workhardplayhard

Voor meer informatie over FCM, een kijkje achter de schermen en om ons 
laatste nieuws te ontdekken: www.fcmtravel.com/nl-be
Sollicteren via: www.fcmtravel.com/nl-be/contact-us/careers


