
                                                                
 

 
 

STAGEPLEK in Noord-Holland 
 
BEDRIJF: Dutch Tourism   
 
AFDELING: Travel Trade 
 
PERIODE: vanaf september 2019    
 
WEBSITE: https://www.dutchtourism.info 
 
STUDIERICHTING: Tourism Management  
 
OMSCHRIJVING BEDRIJF: 
 
Dutch Tourism is een Incoming tour operator.  
Wij hebben focus op de Travel Trade- en FIT markt. Voor de Travel Trade markt bieden wij 
veel verschillende soorten tours aan.  
Van dagtours tot meerdaagse tours zoals 2 overnachtingen met kaasproeven bij de Henri 
Willig proefzolder met grachtenrondvaart in Amsterdam tot een unieke speurtocht op de fiets 
in de Zaanstreek.  
Uiteraard bieden wij ook de arrangementen aan zoals de Keukenhof, Volendam en Marken, 
maar zijn wij bezig om unieke arrangementen te ontwikkelen in bijvoorbeeld West-Friesland.  
  
Wij nemen deel aan internationale beurzen om op deze manier in contact te komen met 
buitenlandse touroperators en bijvoorbeeld busmaatschappijen.  
Voor deze beurzen en andere salesmissies ontwikkelen wij programma’s en hebben wij 
contact met buitenlandse contactpersonen.  
 
 
WERKZAAMHEDEN (op HBO niveau): 
 
Graag komen wij in contact met studenten, welke op zoek zijn naar een stage voor de 
periode september 2019 – februari 2020.  
Wij hebben ruimte voor 1 student per periode vanaf 1 september aanstaande.  

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het bedenken van nieuwe 
arrangementen, organiseren van salesmissies in het buitenland, offertes maken en 
contact onderhouden met binnen- en buitenlandse relaties/partners. In onze creatieve 
ruimtes komen deze ideeën tot stand en werk je ze verder uit op kantoor.  
Je bent zowel intern alsmede extern actief. Je bezoekt locaties en spreekt met relaties 
op diverse locaties af.  
 
 
 



                                                                
 

 
 

OMSCHRIJVING STAGONDERZOEK / ADVIES:  
Wat zou een onderzoeksopdracht kunnen zijn? OF Op welk gebied zou er onderzoek 
gedaan kunnen worden? 
 
Een onderzoeksopdracht kan zijn: Hoe kunnen wij ons beter positioneren op de buitenlandse 
Tour operator markt.  
 
Een ander onderzoek wat uitgevoerd kan worden is: Wat zijn de trends en ontwikkelingen op 
het gebied van de FIT markt met als doel meer bezoekers naar de webshop te krijgen.  
 
Wat kunnen wij doen om nog meer zichtbaar te zijn voor buitenlandse Tour operators, denk 
bijvoorbeeld aan beurzen.   
 
 
 
PROFIEL STAGIAIR: 
 

• Je houdt ervan om tours te bedenken om mensen bezig te houden in hun vrije tijd.  

• Creatief 

• Beheerst de Duitse taal goed 

• Communicatief vaardig zowel in woord- als op schrift.  

• Doorbijter (geeft niet op) 

• Kan goed werken n teamverband 

• Ruime kennis van Microsoft Excel en Adobe Photoshop 

• Conceptueel kunnen denken 
 
 
CONTACTGEGEVENS: 
 
Contactpersoon: Remon Harmelwaard 
Bezoekadres: Lagendijk 3, Unit B.133 
Postcode en plaats:1541 KA te Koog aan de Zaan 
 
Telefoonnummer: 085 – 444 4950      
E-mailadres: remon@dutchtourism.nl  
Website: https://www.dutchtourism.info 
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