Organisatie
Een succesvol, inspirerend en leefbaar Noordwijk voor iedereen: bewoners,
bezoekers en bedrijven. Dat is de ambitie van destinatie marketingorganisatie
Noordwijk Marketing. De gemeente Noordwijk omvat de kernen Noordwijk
binnen, Noordwijk aan zee, Noordwijkerhout en De Zilk, en is erkend met het
predicaat heilzame zeebadplaats door de ESPA (European Spas Association).
Noordwijk Marketing helpt mee om Noordwijk dé plaats aan de Nederlandse
kust te laten worden waar gezondheid en genieten hand in hand gaan. Waar de
inwoners trots op zijn en waar bezoekers verrast worden. Een team van
enthousiaste medewerkers ontwikkelt hiervoor inspirerende campagnes, initieert
marketingactiviteiten en is aanjager van vernieuwende projecten die bijdragen
aan de verdere ontwikkeling van Noordwijk. Via onder andere websites, social
media, magazines en twee VVV’s in Noordwijkerhout en Noordwijk. In beide
VVV’s kunnen bezoekers terecht voor informatie en advies over Noordwijk en de
regio, het boeken van excursies, het kopen van kaartjes voor
theatervoorstellingen, diverse fiets- en wandelkaarten, souvenirs,
streekproducten en uiteraard de VVV Cadeaukaarten.
Onze ambitie vraagt versterking van ons team. Daarom hebben we per direct
een mooie functie voor een enthousiaste en proactieve

Medewerker Inspiratie (32 uur)
Wat ga je doen:
Als medewerker inspiratie ben je eerste aanspreekpunt binnen de VVV in
Noordwijkerhout en Noordwijk voor inwoners, bezoekers en partners. Samen
met het team van vrijwilligers en de coördinator VVV’s verwelkom je bezoekers
en zorg je dat zij geïnformeerd en geïnspireerd worden. Je bent op de hoogte
van alles op het gebied van cultuur, evenementen, musea en shopping in de
gemeente Noordwijk én daarbuiten. Naast het gastvrij te woord staan van
(internationale) bezoekers, verkoop je ook diverse winkelartikelen en houd je de
balans tussen de juiste hoeveelheid voorraad en een optimale kostenbeheersing.
Tevens houd je toezicht op de kas en de administratie en denk je mee over het
ontwikkelen van diverse processen en producten. Je werkt deels in de VVV
Noordwijk aan Zee en deels in de VVV Noordwijkerhout. Al met al een zeer
afwisselende functie in een sociale omgeving.
Wie je bent:
• Je werkt graag in een team met vrijwilligers en weet hoe je ze moet
motiveren
• Je bent zelfstandig en dienstverlenend ingesteld
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werkt accuraat en bent administratief sterk
bent communicatief vaardig
bent flexibel, enthousiast en initiatiefrijk
bent hands- on en steekt graag je handen uit de mouwen
hebt affiniteit met toerisme en gastvrijheid

Wat je kunt:
• Je hebt minimaal een afgeronde mbo-opleiding, bij voorkeur op het
gebied van marketing en communicatie of toerisme
• Je hebt ervaring in een dienstverlenende functie
• Je hebt aantoonbare ervaring/ affiniteit met gastvrijheid en retail
• Je bent woonachtig in de gemeente Noordwijk of de directe omgeving
• Je vindt het geen probleem om tijdens weekenden, vakanties of
feestdagen te werken
• Ervaring met het werken met een vrijwilligersteam of als vrijwilliger is een
pré
• Je hebt goede taalvaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel
mondeling als schriftelijk, Duits is een pré
Wat bieden we je:
We bieden je een afwisselende baan met inspirerende collega’s in een
dynamische omgeving met een fantastisch product en. Je salaris is
marktconform naar kennis en ervaring en er zijn goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren:
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Stuur je cv en motivatie voor 10 juni
naar info@noordwijk.info t.a.v. Quirine Kamphuisen. Voor eventuele inhoudelijke
vragen over de vacature kun je contact opnemen met Annemieke Pennings via
06- 24661375.

