
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacature stagiaires Operations Andiamo DMC Italy 
 
Andiamo DMC Italy is een groeiend Nederlandse Destination Management Company (DMC) in hartje 
Rome en specialist voor heel Italië. Wij verzorgen team building programmas, (sport-)evenementen, 
incentives en meetings & congresses. Onze services is creatief, op maat gemaakt en verzorgt tot in het  
kleinste detail.  
Andiamo DMC Italy bestaat uit een professioneel, internationaal georiënteerd Nederlands-, Engels- en  
Italiaanstalig team, met een sterke creatieve insteek en servicegerichte focus. Onze kracht is jarenlange 
woon- en werkervaring in heel Italië en de passie die wij delen voor dit prachtige land! 
 
 
Wij zoeken meerderde stagiaires voor onze Operations-afdeling voor diverse periodes:  
• Startdatum eerste stage 1 juni 2015 – 29 augustus 2015   
• Startdatum tweede stage 20 augustus 2015 – 20 januari 2016 
• Startdatum derde stage 10 januari 2016 – 10 juni 2016 
 
 
Je taken op deze afdeling bestaan onder meer uit:  

· Het maken van offertes op maat   
· Logistieke werkzaamheden; contact met leveranciers waaronder hotels, restaurants & 

transfermaatschappijen   
· Opstellen beschrijvingen voor nieuwe producten en programma’s   
· Ontwikkelen van nieuwe producten voor Andiamo  
· Assisteren bij het organiseren van reizen van a tot z   
· Assisteren bij evenementen  
· Contact met klanten.  

 
Wat wordt er verwacht van de student?  

· Relevante opleiding toerisme en/of communicatie, minimaal HBO   
· Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, ook in geschrift  
· Affiniteit met de Italiaanse cultuur   
· Interesse in incentive travel  
· Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken   
· Eigen initiatief & flexibiliteit  
· Probleemoplossend vermogen & positieve instelling   
· Kennis van de Italiaanse taal is een pré.  

 
Wat biedt Andiamo DMC?  

· Een prachtige internationale ervaring voor een event of tourisme professional.  
· Onze stagiaires krijgen veel ruimte tot ontplooiing, krijgen veel verantwoordelijkheid en draaien   
· als volwaardige collega mee in ons team  
· Kans om de incentive travel industry te leren kennen   
· Prettige werksfeer en leuke collega’s   
· Zeer afwisselende en interessante projecten door heel Italië  
· Cursus Italiaanse taal.  

 
 
Ben je geïnteresseerd om bij Andiamo DMC Italy stage te lopen? Mail dan je motivatie in het Engels en 
je CV met foto naar: jobs@andiamo-services.com 
 
Kijk voor meer informatie over ons op onze website: www.andiamodmc.com 
 

http://www.andiamodmc.com/

