
 

Vacature: Stagiaire 

 
Over Gastvrijheid in Bedrijf 
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 snel groeiend 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 
 
De Gastvrijheid in Bedrijf Community 
De Gastvrijheid in Bedrijf 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-learning), maandelijkse online 
events en spreekuur en een netwerk van gastvrijheidsprofessionals. Zodra Corona het weer toelaat 
gaan we ook weer live events organiseren zoals bedrijfsbezoeken, netwerkborrels, seminars en 
meer. 
 
Meer info: www.gastvrijheidinbedrijf.nl/community  
 
Kasteel Ampsen 
Ons kantoor is gevestigd op een bijzondere locatie: kasteel Ampsen in Lochem. De locatie is goed 
bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. Natuurlijk werken we veel vanuit huis en online. Met 
enige regelmaat ontmoeten we elkaar op kantoor. 
 
Profiel 
Wij bieden een stageplek aan voor een HBO student met passie voor gastvrijheid. Ben jij 
enthousiast, gedreven, creatief en een aanpakker met denkkracht? Misschien krijg jij wel de kans 
om bij ons stage te lopen. Zelfstandig werken, representatief zijn, sterke communicatieve 
vaardigheden en een gastgerichte houding zijn voor ons zeer belangrijk. Interesse in gastvrijheid, 
marketing en communicatie is een must.  
 
De taken 

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. 

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


 

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.  

 
Kennis, opleiding en ervaring 
Je volgt een bachelor hbo opleiding, bij voorkeur Hotelschool, FM, Leisure of Communicatie. Het 
gaat om een meewerkstage van minimaal 5 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). 
 
Reageren? 
Mail je cv en motivatie naar info@gastvrijheidinbedrijf.nl. 
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