Vacature Stadsgids (vrijwillig)
Leerdamglasstad.nl is het citymarketingbureau van Leerdam.
Ons doel is om de stad Leerdam te promoten en in de markt te verankeren
als de glasstad aan de rivier de Linge. Dit doen we voornamelijk online via
onze website Leerdamglasstad.nl en vanuit het Tourist Information
Office aan de Kerkstraat 55 in Leerdam. Wij geloven in samenwerking.
Samenwerking tussen onze organisatie en de burgers, toeristische partners,
ondernemers en de overheid.
Sta jij altijd klaar met een glimlach, zit gastvrijheid in je bloed en wil je ons
helpen om Leerdam op de kaart te zetten?
Ter ondersteuning bij evenementen en beurzen en in het Toeristisch
Informatie Punt (TIP) zoeken wij gastheren en – vrouwen die bezoekers van
Leerdam de weg wijzen en enthousiast maken voor leuke uitjes.
De gastheer/vrouw
•

Tijdens beurzen/evenementen ben je het visitekaartje van Leerdam.

•

Voorziet tijdens beurzen/evenementen bezoekers van informatie, of wijzen
op het aanwezige informatiemateriaal of online informatie.

•

Ontvangt bezoekers gastvrij in het TIP.

•

Informeert bezoekers over activiteiten in de stad en regio.

•

Wijst bezoekers de weg naar de leukste uitjes in Leerdam.

•

Bij werkzaamheden in het TIP zorgen dat de winkel netjes is.

•

Verkoopt in het TIP souvenirs, cadeaus, kaarten, boeken, gidsen en andere
producten.
Wat verwachten we van je?

•

Je hebt affiniteit met en kennis van Leerdam

•

Je bent klantgericht, enthousiast, representatie en sociaal

•

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal perfect (meer talen is een pré);

•

Enige kennis van werken met een computer

•

Je bent bereid om nieuwe dingen te leren

•

Je bent minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar (of anders in overleg)

•

Je vindt het prima om af en toe ook op zaterdag te werken;

Wat bieden wij jou?
•

Persoonlijke en professionele begeleiding door de coördinator van
leerdamglasstad.nl

•

Onderdeel van een enthousiast team van vrijwilligers

•

Een vrijwilligerscontract

•

1x per jaar een event speciaal voor jullie georganiseerd
Ben jij die trotse en enthousiaste ambassadeur die niet mag ontbreken in
het TIP? Neem dan contact op met de coördinator, Jolande Koole. Tel 0345228533 of jolande@leerdamglasstad.nl. Dan maken we, geheel vrijblijvend,
een afspraak om nader kennis te maken.

