
VACATURE: LUSTRUM-AMBASSADEURS
WIE ZIJN WIJ?
Lustrum in Azië is dé reisorganisatie voor zeer
betaalbare en op maat gemaakte
lustrumreizen op het Aziatische continent.
Wij hebben ons gespecialiseerd in de
Aziatische reisindustrie en weten door onze
jarenlange ervaring wat wij op dit continent
kunnen aanbieden. Onze missie is om
studenten kennis te laten maken met de vele
facetten van Azië en de eindeloze
mogelijkheden die dit continent biedt. Help
jij ons met deze missie?

WAT HOUDT HET IN?
Als lustrum-ambassadeur ben jij één van de
promoters van Lustrum in Azië in jouw
vriendenkring, netwerk en binnen je
studentenvereniging. Zijn jouw vrienden op
zoek naar een organisatie voor hun
aankomende lustrumreis in Azië? Hoor jij op
je vereniging jaarclubs die niet weten waar ze
moeten beginnen? Geef hen onze
contactgegevens en laat ze via jou boeken.
Het is dus eigenlijk heel straightforward:
breng Lustrum in Azië onder de aandacht en
zorg dat ze een lustrumreis bij ons boeken.

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?
Het concept is eenvoudig: zorg jij ervoor dat
een jaarclub, dispuut of een ander groep een
lustrumreis bij ons boekt, dan verdien jij per
verkochte reis € 100 in tegoedbonnen naar
keuze. Hoe meer groepen jij bij ons aanlevert,
hoe meer geld jij kan verdienen - er zit hier
geen maximum aan. Geen gekke fratsen, zo
simpel is het!

INTERESSE?
Zou je graag willen bijverdienen als lustrum-
ambassadeur? Stuur een mail met een korte
motivatie naar info@lustruminazie.nl. We
nemen dan zo snel mogelijk contact met je
op! 

LUSTRUM IN AZIË

lustruminazie.nl info@lustruminazie.nl

WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zijn op zoek naar sociale studenten met
een vlotte babbel die een groot netwerk
hebben in de stad waar ze wonen. Daarnaast
zoeken we mensen die affiniteit hebben met
de reisindustrie en het Aziatische continent.
En natuurlijk niet geheel onbelangrijk, je wilt
graag op een eenvoudige en laagdrempelige
manier iets bijverdienen. 

+31 641939297 
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