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.
Vanuit het TIP bieden wij tevens, onder leiding van een gids,
stadswandelingen aan. Deze vinden in 2019 elke maand plaats vanaf maart
t/m november. Daarnaast kunnen bezoekers/toeristen zogenaamde open
stadswandelingen onder leiding van een gids boeken. Deze bieden we aan
op alle dagen van de week; altijd in overleg en op maat.
De stadswandelingen zijn momenteel nog voornamelijk gericht op de
historie van Leerdam maar we hebben de wens om in 2019 ook te starten
met wandelingen specifiek op het thema glas.
Aangezien de vraag naar stadswandelingen toeneemt zijn we op zoek naar
uitbreiding van het team stadsgidsen.
Ben jij die enthousiaste, klantgerichte en vriendelijke man of vrouw die het
leuk vindt om bezoekers te informeren en mee te nemen in de
geschiedenis van Leerdam?
De stadsgids
•

Ontvangt de bezoeker in het TIP

•

Onderzoekt de verwachtingen van de bezoeker en probeert daarbij aan te
sluiten

•

Neemt de bezoeker op een verhalende en boeiende wijze mee op ‘reis’ door
Leerdam

•

Attendeert de bezoeker op specifieke en verdiepende
achtergrondinformatie van Leerdam, te verkrijgen bij het TIP of online via
de Historische Vereniging van Leerdam
Wat verwachten we van je?

•

Je hebt affiniteit met en kennis van Leerdam

•

Je bent representatief en sociaal

•

Je hebt ervaring met het overdragen van kennis

•

Je spreekt bij voorkeur ook een andere taal; Engels, Duits en/of Frans

•

Je bent bereid om, indien nodig, je te verdiepen in de geschiedenis en
glaskunst van Leerdam

•

Je staat open voor nieuwe informatie en het eventueel uitbreiden van je
vaardigheden op ‘overdracht’

•

Je bent regelmatig en in overleg beschikbaar

•

Je bent bereid eventueel te werken in het weekend
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 team stadsgidsen? Neem dan contact op met de coördinator, Jolande
Koole. Tel 0345-228533 of jolande@leerdamglasstad.nl. Dan maken we,
geheel vrijblijvend, een afspraak om nader kennis te maken.

