
 
 

V AC A T U RE :  S ta gi ai r e  Fr o n t - O f f i c e V V V  
O o s t er h o u t.  K o m  j e  o n s  o n td e k k e n ?  
 
Ben jij enthousiast, flexibel en op zoek naar een afwisselende en uitdagende stage in Oosterhout? 
Dan kunnen wij jou een interessante stage aanbieden. VVV Oosterhout is op zoek naar geschikte 
kandidaten. 
 

Op deze vacature is ons privacyreglement voor sollicitanten van toepassing 

In Oosterhout kun je het Beleven en daar zijn we reuze trots op! Het leven is goed in Oosterhout. 
Compact en compleet Bourgondisch, gastvrij en eigenwijs. We zijn een stad in het groen. Met de 
positieve kenmerken van een dorp. En we zijn een groot dorp met stadse allures. Oosterhout komt 
tot leven en is volop in ontwikkeling. 
Als VVV Oosterhout maken we deel uit van de bibliotheek Theek 5.  
Ons motto is: Van, voor en met elkaar! Wij beschouwen alle inwoners in ons verzorgingsgebied als 
ons publiek. Om hen zo goed mogelijk te bereiken en te bedienen werken we samen met vele 
partners, zoals culturele instellingen, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en taalaanbieders. 
Theek 5 is een bibliotheekorganisatie die actief is in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg, 
Baarle-Nassau/Hertog, Drimmelen, Gilze en Rijen, Dongen en Alphen-Chaam. 

Hoe ziet jouw week eruit bij  VVV/Theek 5 Oosterhout? 
Je bent werkzaam in het prachtige gebouw De Bussel, waarin de VVV letterlijk een centrale rol heeft 
tussen Theater de Bussel en Bibliotheek Theek 5. Je bent de gastheer/gastvrouw voor deze 
organisaties, maar zeker ook voor onze mooie stad. 
Het ene moment verkoop je producten en diensten uit het VVV assortiment, het andere moment 
verstrek je toeristische informatie aan toeristen uit binnen- en buitenland. Daarnaast beantwoord je 
telefonische vragen van zowel VVV, als Theater en Bibliotheekklanten. Ook denk en doe je mee aan 
het invullen van de social media kanalen om onze stad nog meer op de kaart te zetten.  
 
Pas jij bij ons?  
Representatief, Initiatief nemend, digitaal vaardig en affiniteit met social media passen bij deze 
stage. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en communicatief vaardig in woord 
en schrift. Je volgt een toeristische MBO (niveau 3 of 4) of HBO opleiding. 
Meer info over Oosterhout vind je op Beleven in Oosterhout | Beleven in Oosterhout en over Theek 5 
vind je op www.theek5.nl 
 
Even praktisch:  

• Wij bieden een standaard stagevergoeding o.b.v.  36 uur   
• Waar: Gebouw de Bussel, Oosterhout 
• Werktijden in overleg: overdag en/of avond en/of weekend. Zie onze website 
• Je stageperiode loopt van mei tot september 

  
Nieuwsgierig?  
Neem contact op met Susanne Ligthart (Coördinator VVV) via s.ligthart@theek5.nl of 06-18516991 
  

 
Wil jij bij ons stage komen lopen? 
Solliciteer voor 20 april 2022 via solliciteren@theek5.nl en stuur je motivatie en CV mee. 

https://denhaag.com/nl/welkom-bij-the-hague-info-store
http://www.theek5.nl/privacybeleid-sollicitanten
https://www.beleveninoosterhout.nl/
http://www.theek5.nl/
mailto:solliciteren@theek5.nl

