
 

Voor onze Gastvrijheid in Bedrijf Community zijn we op zoek naar een 
stagiair die als community manager verder helpt bouwen aan het succes 
van de community. Wat je zoal gaat doen: 

1. Je bent moderator binnen de community en zorgt voor interactie 
en waardevolle content op het platform en op de academy. Denk 
aan het schrijven van posts, maken van video’s en nieuwsbrieven 
opstellen. 

2. Je helpt online én offline events te organiseren. 
3. Je helpt mee om nieuwe leden te werven, acties te bedenken en deze uit te voeren. 
4. Je helpt om de tevredenheid te meten en mee te denken hoe we de community beter 

kunnen verkopen en een 9+ tevredenheid en loyaliteit scoren bij leden. 
Maar laten we eerst wat meer vertellen over het bedrijf en de community.

Gastvrijheid in Bedrijf heeft de ambitie de wereld gastvrijer te maken. 
Wij helpen mensen bij het ontwikkelen en borgen van gastvrijheid door 
training, advies, coaching en het ontwikkelen van programma’s. We 
proberen zo veel mogelijk mensen te infecteren met het 
gastvrijheidsvirus door het organiseren van inspirerende presentaties en 
workshops, onze website, community en social media. Ook bieden wij 
tools en kennis aan zodat mensen zelf aan de slag kunnen met het 
uitdragen van gastvrijheid in hun omgeving. Gastvrijheid in Bedrijf is in 
2013 opgericht door Laura de la Mar (auteur van “het geheim van 
gastvrijheid”) en is een jong en snelgroeiend bedrijf. We werken in 
Nederland en België en zijn werkzaam in diverse branches; zorg, (semi-
)overheid, horeca, zakelijke dienstverlening, facilitaire dienstverlening, 
Leisure en Retail. Meer info: www.gastvrijheidinbedrijf.nl 
 

In 2020 is de Gastvrijheid in Bedrijf Community opgericht met als 
missie: de Community faciliteert een verbinding van mensen uit alle 
sectoren met een gezamenlijke passie voor gastvrijheid door het 
onderling delen van kennis, inspiratie, ervaringen en tools. Zo maken 
we samen de wereld gastvrijer en daarmee gelukkiger. Het is een online platform met een online 
Hospitality Academy (tools & micro e-learnings), maandelijkse online events, offline events en een 
netwerk van gastvrijheidsprofessionals. Meer info: www.gastvrijheidinbedrijf.nl/community  

Wij bieden een stageplek aan voor een HBO student met passie voor gastvrijheid. Het is een ideale 
managementstage voor Hotelschool student of opleiding met sterke affiniteit met gastvrijheid & 
community building en events. Ben jij gedreven, creatief, een organisatietalent en een aanpakker 
met passie voor gastvrijheid? Misschien krijg jij wel de kans om bij ons stage te lopen. Zelfstandig 

http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/
http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/community


 

werken, sterke communicatieve vaardigheden en een gastgerichte houding zijn voor ons zeer 
belangrijk. Interesse in gastvrijheid, online marketing, events (online & offline) en communicatie is 
een must.  

Je volgt een bachelor hbo-opleiding, bij voorkeur Hotelschool, FM, Leisure of Communicatie. Het 
gaat om een meewerkstage van minimaal 4 maanden. Het is ook mogelijk om naast de taken een 
onderzoeksopdracht uit te voeren en zelfstandig taken uit te voeren op managementniveau (zoals 
het organiseren van een event). 
 

Als stagiair bij Gastvrijheid in Bedrijf krijg je veel ruimte, vrijheid en kansen om je talenten te 
ontwikkelen. Je mag meelopen om trainingen en events en hebt de kans om je netwerk flink uit te 
bereiden. Je kunt veelal je eigen tijd indelen en vanuit huis werken. Dit past goed bij gedrevenheid, 
zelfstandigheid en assertieve studenten met gevoel voor professionaliteit. 
 

“Mijn naam is Merel Cost en tijdens mijn managementstage heb ik de 
kans gekregen om ervaring op te doen als Community Manager. 
Binnen Gastvrijheid in Bedrijf heb ik naast mijn schoolopdrachten veel 
ervaring op kunnen doen. Zo heb ik tijdens mijn stage een evenement 
bij de Johan Cruijff ArenA mogen organiseren om de Gastvrijheid in 
Bedrijf Community bij elkaar te brengen. Naast het organiseren van 
evenementen heb ik me ook beziggehouden met content voor social 
media, actuele content voor het platform en heb ik nauw 
samengewerkt met verschillende stakeholders, waaronder het 
gedreven team van Gastvrijheid in Bedrijf. Ben jij opzoek naar een 
veelzijdige functie waarin je veel vrijheid krijgt? Dan kan ik deze 
stageplek volmondig aanraden!” 
 

Mail je cv en motivatie naar info@gastvrijheidinbedrijf.nl. 

mailto:info@gastvrijheidinbedrijf.nl

