
 

 

Ben jij de persoon die gaat zorgen voor veel interactie 

binnen onze Community? Voor onze Gastvrijheid in 

Bedrijf Community zoeken wij een Community 

Manager met sterke affiniteit voor gastvrijheid die ons 

gaat helpen verder te bouwen aan het succes van de 

community.  

Wij zijn op zoek naar een communicatietalent met 

passie voor gastvrijheid die op freelance basis (als ZZP’ers) de Gastvrijheid in Bedrijf Community wil  

managen.  

• HBO werk- en denkniveau. 

• Sterke communicatieve vaardigheden . 

• Grote passie voor gastvrijheid. 

• Creatief: inspirerende teksten schrijven en gevoel voor vormgeving. 

• Gestructureerd en accuraat werken. 

• Goed in taalvoudtjes spotten. 

• Je bent proactief, zelfstandig en durft tegengas te nemen. 

• Je vindt het leuk om zelf ook in de spotlight te staan. 

• 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. Jij zorgt ervoor dat er dagelijks gesprekken op gang komen en blijven. 

• Je helpt online én offline events te organiseren en promoten. 

• Je bent aanspreekpunt voor (nieuwe) leden, beantwoord vragen en zorgt dat iedereen zich welkom 
en gehoord voelt. 

• Je helpt mee om nieuwe leden te werven, acties te bedenken en deze uit te voeren. 

• 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. 



 

Als extraatje krijg je, op kosten van de Gastvrijheid in Bedrijf Community, de opleiding tot “Commerciële 

Community Manager” aangeboden bij We Love Communities, de #1 Digital Community Expert: Maartje 

Blijleven. Het is dus niet erg als je nog geen ervaring hebt als Community manager. 

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 snelgroeiende netwerkorganisatie. 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. We 

hebben nu bijna 200 leden, ons eerste offline event gehad en bruisen van de ideeën om de community 

nog succesvoller te maken. Meer info: www.gastvrijheidinbedrijf.nl/community  

• 5 tot 8 uur per week op basis van een freelance overeenkomst. 

• Vanuit huis werken en je eigen tijd indelen. 

• Samenwerken met een super leuk team. 

• Je mag gratis de opleiding “Commerciële Community Manager volgen”. 

 

Weet je zeker dat deze rol bij jou past? Stuur dan een mail met een korte motivatie, C.V. met foto en/of 

video én je uurtarief naar info@gastvrijheidinbedrijf.nl o.v.v. Vacature Community Manager.  

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