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 Geachte mevrouw, 
 Geachte heer, 

  
 REIZEN ORGANISEREN IS MIJN PASSIE !!    

  
Reeds 25 jaar organiseer ik groepsreizen over de ganse wereld, waarbij ik alle continenten         
heb bezocht. Daardoor heb ik een grote kennis van alle hoogtepunten wereldwijd en onderhandel 
ik ook vaak met diverse touroperators om de scherpste prijs-kwaliteit te bekomen.   

 
Twee jaar geleden ging een droom in vervulling : ik kon als 'vliegende reisconsulent' aan de slag bij 
Mare Tours (in de kantoren in Roeselare, Kortrijk en Eeklo), maar jammer genoeg strooide een 
faillissement roet in het eten ... 
 

Klanten enthousiast ontvangen en hen informeren over het uitgebreide toeristische aanbod is mijn 
passie, en het geeft me telkens weer een boost om reisvoorstellen te selecteren die perfect 
beantwoorden aan de vraag van de klant !  
De klant is koning en het is een voorrecht om reizen op maat te ontwikkelen en alle 
bezienswaardigheden uit te leggen. 

 
Als bijlage bezorg ik u mijn curriculum vitae, waaruit blijkt dat ik een uiterst geschikte kandidaat 
ben om aan de slag te gaan als reisconsulent in de provincie Oost- of West-Vlaanderen. 
 
Mijn sterkste punten zijn mijn leergierigheid, productkennis en klantvriendelijkheid.  
Ook mijn verkoopervaring, enthousiasme en talenkennis zijn belangrijke troeven voor deze job. 
Ik ben enorm flexibel en woon in de regio van Oudenaarde en Waregem. 

 
 Het zou mij uitermate verheugen mocht u mij uitnodigen voor een persoonlijk gesprek, waarin ik 

mijn motivatie en CV verder kan toelichten. 
 

 Bovendien komt uw bedrijf in aanmerking voor een bijkomende aanwervingspremie of een RSZ-
korting, indien jullie mij zouden tewerkstellen.   

 
Met de meeste hoogachting, 
 

Geert LARIDON  

 
Bijlage : curriculum vitae 



 

 

 

STUDIES EN OPLEIDINGEN 
 

Opleiding commercieel medewerker                 2017 

VDAB, Koning Albert I-laan 1-2  BRUGGE 
 

Diploma reisconsulent                  2015 

SYNTRA, Hogekouter 1  SINT-NIKLAAS 
 

Specialisatiejaar tolk                         1986 

Bachelor vertaler Nederlands-Engels-Duits                      1985 

PIHO GENT (Provinciaal Instituut Hoger Onderwijs) 
 

Diploma ASO wetenschappelijke B                 1981 

COLLEGE OUDENAARDE 
  

  REIZEN IS MIJN  

  GROTE PASSIE ! WERKERVARING 
  

PERSONALIA   Vliegende Reisconsulent bij Mare Tours                              2 jaar 

Geert LARIDON In de reiskantoren van KORTRIJK, ROESELARE en EEKLO 

Zulzekestraat 26 was ik het aanspreekpunt van de klanten die advies wensten  

9690  KLUISBERGEN over een bestemming of hun droomreis kwamen boeken. 

  0486/63.45.11  

  laridon.geert@hotmail.com Organiseren van groepsreizen naar alle werelddelen            25 jaar 

 ° 16 oktober 1963, Waregem De reissector boeit me enorm en reeds vele jaren 

Burgerlijke staat : ongehuwd  organiseer ik groepsreizen naar verre bestemmingen. 

Rijbewijs B, eigen wagen Wij doorkruisten de VS, Mexico, Cuba, Argentinië, Chili, 

 Indonesië, Laos, Vietnam, Cambodja, Nieuw-Zeeland, 

TROEVEN Kenia, Zuid-Afrika, Namibië, Nicaragua en Costa Rica. 

klantvriendelijk  - verzamelen van toeristische documentatie     

teamplayer  - klanten informeren over het toeristisch aanbod 

commercieel  - een reis op maat ontwikkelen voor een groep 

enthousiast  - de reis afstemmen en reisvoorstellen kiezen 

leergierig            op basis van de wensen van de klant 

 - klanten adviseren over verschillende producten 

PC-KENNIS            (bezienswaardigheden, tarieven, formaliteiten, …)  

Word    - reserveren en contract/betalingen opvolgen 

PowerPoint   - bij de eerste samenkomst ontvangen de klanten 

Excel               alle nuttige informatie over hun bestemming 

BTN   - bij de laatste bijeenkomst krijgen ze een 

            handige A5 brochure met alle praktische info 

TALEN - reisdocumenten ontvangen en controleren 

Nederlands   - de deelnemers aan de groepsreis een enquête laten 

Engels              invullen (nuttige feedback voor de touroperator) 

Duits   - opvolgen van dossiers (bv. bij annulering of ziekte) 

Frans    

 Verkoper voor Club Greece en Aegean Blue Vacations               7 jaar 

HOBBY'S EN INTERESSES The Village Heights Golf Resort in Hersonissos, KRETA 

reizen (organiseren groepsreizen) 2 x beste Nederlandstalige verkoper (reispakketten) 

fotografie 1 x beste internationale verkoper (reispakketten) 

voetbal (ook bestuurslid)  

sporten (squash en badminton) Administratief bediende               18 jaar 

  KBC Verzekeringen, Kortrijksesteenweg 390  GENT 
 

mailto:laridon.geert@hotmail.com

