Teamleider VVV Noordwijk & VVV Noordwijkerhout (fulltime)
Organisatie
Noordwijk Marketing en VVV Noordwijkerhout zijn beide verantwoordelijk voor de
destinatiemarketing van Noordwijk en Noordwijkerhout. De organisaties hebben een voornemen
om binnenkort te fuseren, maar we werken nu al intensief samen. Wij stimuleren en inspireren
zowel toeristische als zakelijke bezoekers om Noordwijk en Noordwijkerhout te bezoeken en
informeren bewoners en bezoekers om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Dit doen we
via websites, social media, VVV’s, magazines en vele andere middelen. Een team van
enthousiaste medewerkers bedenkt succesvolle campagnes en promoot op (inter-)nationale
beurzen en congressen de regio en haar unieke locaties.
Wij zijn per direct op zoek naar een inspirerende Teamleider VVV:
Wat ga je doen:
● Je inspireert gasten en inwoners over de recreatieve mogelijkheden van de gemeente
Noordwijk en omgeving, zowel mondeling, telefonisch en via e-mail;
● Je weet oplossingsgericht met eventuele klachten om te gaan;
● Je coördineert de operationele bedrijfsvoering van VVV Noordwijk en VVV Noordwijkerhout;
● Je geeft leiding aan een medewerker en een team van vrijwilligers en weet deze op een
positieve manier te motiveren;
● Je neemt initiatieven om de VVV dienstverlening aan gasten op een kwalitatief hoogwaardige
manier uit te voeren;
● Je houdt toezicht op de kas en administratie;
● Je voert de inkoop uit van producten en diensten en realiseert acties ter bevordering van de
verkoop;
● Je ontwikkelt merchandise, routes en andere promotionele producten;
● Je bewaakt de voorraad en logistiek;
● Je onderhoudt contacten met onze partners in Noordwijk en Noordwijkerhout;
● Je draagt bij aan een optimale verbinding tussen front- en backoffice in de organisatie.
Wie jij bent:
● Je werkt graag in een team met vrijwilligers en weet hoe je ze moet motiveren;
● Je bent hands-on en steekt ook zelf graag je handen uit de mouwen;
● Je werkt zelfstandig en bent dienstverlenend ingesteld;
● Je neemt initiatief en bent assertief;
● Je komt bij voorkeur uit de gemeente Noordwijk en hebt affiniteit met toerisme;
● Je hebt de beschikking over eigen vervoer.
Wat kun je:
● Je hebt HBO werk- en denkniveau;
● Je hebt ervaring met het coördineren en motiveren van vrijwilligers;
● Je hebt goede taalvaardigheden in het Nederlands en Duits, zowel mondeling als schriftelijk.
Wat bieden we je:
We bieden je een afwisselende job in een dynamische omgeving met een fantastisch product. Je
salaris is marktconform naar kennis en ervaring en er zijn uitstekende secundaire voorwaarden
zoals pensioen- en IT regelingen.

Solliciteren:
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Stuur je cv en motivatie voor 15 februari 2019 per
mail naar polie@noordwijk.info. Voor eventuele vragen kun je ook telefonisch contact opnemen
met Patrick Polie, interim directeur Noordwijk Marketing & VVV Noordwijkerhout via 06-46635646.

