
 

 
 

 

 

 

functieomschrijving  

PRODUCT MANAGER m/v 
 
 

Wie is BOOTZ 

 

BOOTZ organiseert actieve reizen voor jongeren van 18 tot en met 34 jaar.  

BOOTZ  is een onderdeel van Anders Reizen. Deze touroperator is specialist in wandelreizen, 

trekkings en actieve rondreizen.  

 

BOOTZ reizen zijn voor ontdekkers. Ontdekkers die de wereld willen verkennen en ontdekkers die 

houden van wat beweging en actie.  Maar ook levensgenieters die de confrontatie met andere 

culturen en omgevingen willen aangaan en die houden van een goed gesprek tussen pot en pint. 

Wij vinden dat je een land pas echt kan leren kennen door er met je neus bovenop te zitten. Geen 

snelheidsrecords dus, integendeel. ‘Bind je veters vast, en trek eropuit!’. Walking is the new running. 

Geen kwantiteit maar kwaliteit. Actief ontdekken. 

 

Duurzaam reizen is een fundamenteel onderdeel van de filosofie van BOOTZ, noem het gerust onze 

levensvisie. Een respectvolle houding t.o.v. plaatselijke gewoonten en gebruiken is vanzelfsprekend. 

We trachten zo weinig mogelijk sporen na te laten in de streken die we bezoeken, en zien erop toe 

dat de middelen die we besteden maximaal ten goede komen van de plaatselijke bevolking. 

  

BOOTZ is gehuisvest in het kantoor van Anders Reizen in Diest (Vlaams-Brabant).  

 

Anders Reizen is een onderdeel van het Joker Viavia Netwerk, waartoe ook Joker, Karavaan en de 

ViaVia-reiscafé’s behoren.  



De functie 

 

Als productmanager sta je in voor de organisatie van de BOOTZ reizen. Deze reizen – in kleine, 

begeleide groepen - kenmerken zich door hun actieve en avontuurlijke aard, waarin trekking en 

wandelen de rode draad vormen. Naargelang de bestemming komen er ook andere buitensporten 

aan bod (mtb, kajak, rotsklimmen,...), worden culturele hoogtepunten bezocht en is er uiteraard 

volop gelegenheid om te genieten. 

 

Je zorgt ervoor dat de reizen goed voorbereid worden en vlekkeloos verlopen. Daarvoor werk je 

samen met vervoersmaatschappijen, buitenlandse dienstenverstrekkers en reisbegeleiders. Goed 

kunnen plannen en een overzichtelijke administratie zijn hiervoor een must. 

Tevens werk je aan de uitbouw van het reisaanbod door nieuwe reizen te ontwikkelen. Je stelt 

reisroutes op, berekent prijzen en presenteert de reis in een smaakmakende tekst.  

 

Een ander aspect van je taak zijn de contacten met de BOOTZ-reizigers (telefonisch en via mail) en 

het opvolgen van hun boekingen. Ook hier kan je je administratieve vaardigheden bewijzen. 

 

Daarnaast is het in de markt zetten van de BOOTZ reizen een belangrijk onderdeel van je taak. 

Hiervoor zijn het internet en de website je favoriete tools. E-marketing en sociale media helpen je 

om de reizen bekend te maken bij de juiste doelgroep: actieve min-35’ers met veel zin om op 

duurzame wijze de wereld te verkennen. 

Tot dit doel kan je nog andere elementen van de marketingmix gebruiken, zoals flyers, 

promotieacties, evenementen,... 

 

Bij de uitvoering van dit takenpakket werk je samen met onze marketingverantwoordelijke, met de 

collega’s productmanagers en met de reisbegeleiders.  

 



Het profiel van de kandidaat m/v 

 

 

• opleiding niveau bachelor of master in een richting die je heeft toegelaten om de vereiste skills 
te ontwikkelen 

• gebeten door actief en avontuurlijk reizen, trekking en wandelen, wat zich uit in je ervaring op 
dit vlak 

• thuis in de wereld van de doelgroep (actieve -35’ers) 

• relevante ervaring m.b.t. internet, e-marketing en sociale media 

• ondernemend, dynamisch, creatief 

• gestructureerd kunnen werken, kunnen plannen, administratief sterk  

• zelfstandig kunnen werken binnen een team, ook onder druk 

• communicatief, vlot in de omgang 

• taalvaardig (zowel geschreven als mondeling): Nederlands perfect, Frans en Engels vlot. Evt. 
andere talen zijn een pluspunt 

• vertrouwd met MS Office 

• bereid om gemiddeld een op drie zaterdagvoormiddagen te werken (te compenseren tijdens de 
week) 

 

Wat biedt BOOTZ 

Wie gepassioneerd is door reizen, voor wie de drang om vreemde culturen en landschappen te 

ontdekken een rode draad in zijn of haar leven vormt, biedt een job in een organisatie als Anders 

Reizen dé kans om van zijn/haar passie zijn/haar beroep te maken. 

Je werkt er in een klein team met veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit.  

Naast een gepast salaris overeenkomstig de gangbare verloningen binnen de toeristische sector, 

bieden wij je graag extra-legale voordelen die je toelaten om je passie voor het reizen met je job te 

combineren. 

 

Sollicitatie met CV graag per e-mail naar: 

bart.dewinter@andersreizen.be 

Meer info eveneens bij Bart De Winter: 013 33 40 40 
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