Vacature Medewerker Arrangementen
Als ‘Medewerker Arrangementen’ van VVV Eemsdelta ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en
organiseren van zowel individuele als groepsarrangementen. Dit doe je samen met toeristische
ondernemers en organisaties in de regio. Het sluiten van gedegen partnerschappen met (horeca‐)
ondernemers, gidsen, stichtingen en culturele instellingen in ons werkgebied is hierbij van groot belang.
Als ‘local’ ken je de regio goed. Je weet wat er te beleven is en wat de regio Eemsdelta aantrekkelijk
maakt voor toeristen.
Wat ga je doen?
 Je beheert de arrangemententelefoon en het bijbehorende emailadres (hier komen nieuwe
aanvragen op binnen)
 Je verzorgt de complete afhandeling van een arrangement, van aanvraag tot uitvoering en facturering
 Je brengt offertes op maat uit
 Je onderhoud nauw contact met de ondernemers, gidsen, stichtingen en culturele instellingen waar
wij mee samen werken;
 Je zorgt voor de administratie die samenhangt met de arrangementenverkoop
 Je denkt/werkt mee aan het ontwikkelen en samenstellen van nieuwe arrangementen
Wie zoeken wij?
 Je beschikt over een MBO+ werk‐ en denkniveau
 Je hebt kennis van de toeristische en recreatieve mogelijkheden in Eemdelta of je bent bereid je hier
in te verdiepen
 Je vindt het leuk om een waardevolle bijdrage te leveren aan de (vrije)tijdsbesteding van anderen
 Je bent gemiddeld 8 uur per week beschikbaar. Je verdeelt deze flexibel over de week. In het najaar
en de winter werk je iets minder uren per week, in het vroege voorjaar en de zomer iets meer uren
 Je bent gastvrij, communicatief vaardig, vriendelijk, behulpzaam en representatief
 Je bent accuraat
 Je werkt zelfstandig
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal, zowel in woord als geschrift. Een
goede beheersing van de Engelse taal is een pré
 Je bent goed in het werken met een mailprogramma en met Word en Excel
 Je hebt een goed cijfermatig inzicht en bent goed in het maken van (prijs)berekeningen
 Je begrijpt dat toeristen juist in het weekend op pad zijn. Je bent dan ook bereid zo nu en dan in het
weekend te werken als de situatie daar om vraagt
Wat bieden we?
 Een contract voor 12 maanden met uitzicht op verlenging
 Een contract voor 8 uren per week met uitzicht op uitbreiding van de uren naar 16 uren per week
 Salaris conform cao VVV schaal 5 (€ 1805‐2407 bruto per maand o.b.v. 40 uur per week)
 Werktijden in overleg en flexibel in te delen
 Collegiale werksfeer
 Wederzijdse proeftijd van 1 maand
 Standplaats is Appingedam
Interesse?
We ontvangen graag je CV en motivatiebrief via vacature@topvangroningen.nl
Je kunt reageren tot en met donderdag 31 december a.s.. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de
tweede week van januari 2021.
Meer weten?
Neem contact op met Rens Kalsbeek, directeur Top van Groningen via: rens@topvangroningen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

