
Functieomschrijving
Als host(ess) ben jij het eerste aanspreekpunt voor onze gasten. Je zorgt met een grote
glimlach voor een warm welkom, geeft uitleg over het dagprogramma van groepen en wijst
hen naar de juiste locatie. Daarnaast beantwoord je vragen over de dagelijkse gang van
zaken en sluit je memberships af. Kortom, je bent hét visitekaartje voor ons bedrijf.

HOST(ESS) (OPROEPBASIS)

Is hospitality jouw tweede taal? Ben jij niet bang om mensen aan te spreken? Met een scala
aan aanvragen van scholen, bedrijven en reguliere gasten is Fun Valley Maastricht een
populaire bestemming voor een dagje uit, een schoolreis, bedrijfsavond of vrijgezellendag.

Ben jij gastvrij, zie jij kansen en wil je meehelpen onze ambitieuze, jonge organisatie te laten
groeien? Dan zoeken we jou!

   WIE BEN JIJ?
Je hebt MBO/HBO werk-
en denkniveau.

Je doet bij voorkeur een
hospitality opleiding
richting leisure & hospitality
of hotelschool. Of je hebt
een van deze afgemaakt. 

Je hebt minimaal 1 jaar
ervaring in een
vergelijkbare functie.

Je hebt passie voor de
leisurebranche.

Je beheerst de Nederlandse
en Engelse taal in woord en
schrift. Kennis van de
Franse/Duitse taal is een pré.

Je bent een teamplayer
maar presteert ook solo.

Je bent flexibel, leergierig,
enthousiast en kan tegen
stress.

Je hebt geen 9-5 mentaliteit.

Je bent minimaal 1 dag in
het weekend beschikbaar en
minimaal 3 dagen in de
zomervakantie. 

Een uitdagende en afwisselende job in een unieke, creatieve werkomgeving.
Een contract op oproepbasis voor de duur van een jaar, met uitzicht op langer.
Doorgroeimogelijkheden en flexibele werktijden.
Een goede opleiding/training.
Een gezellig, jong team in een informele setting.
Marktconforme arbeidsvoorwaarden en leuke extra's zoals een jaarlijks personeelsuitje en
korting op activiteiten. 

wAT WE JOU BIEDEN

Vragen over de vacature? Neem contact op via 043 409 44 41Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Word jij onze nieuwe collega?
Verkoop jezelf op een creatieve manier aan ons! Stuur je sollicitatie naar plambrichs@funvalleymaastricht.nl

check jouw fijne SALARIS!
*incl. vakantiegeld en vakantiedagen
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