
 

 

 

 

 

 

Meer informatie over VVV Nederland vind je op www.vvvnederland.nl en www.vvvcadeaubonnen.nl 

 
Wat ga je doen bij ons? 

In een klein team zijn we verantwoordelijk voor alle 

contacten die VVV Nederland heeft met de 

Citymarketing– en Destinatiemarketing 

organisaties in Nederland.  

 

Samen met twee andere collega’s ben je 

verantwoordelijk voor het relatie en licentie beheer 

van dit  netwerk. Je beantwoord vragen van onze 

relaties, verwerkt contracten, maakt presentaties, 

ondersteunt de netwerkmanagers én er is 

uiteraard ruimte om bijvoorbeeld een klanten 

onderzoek in het kader van je studie uit te voeren.  

 

Af en toe ga je mee naar de lokale destinatie 

marketing organisaties en krijg je een kijkje achter 

de schermen. Ook ben je betrokken bij de 

voorbereiding en uitvoering van kennis 

bijeenkomsten van VVV Nederland voor het 

netwerk. Kortom een stage die veelzijdig is en 

waarin je kennis maakt met veel facetten van 

destinatiemarketing en van VVV Nederland. 

 

Wat verwacht VVV Nederland van jou? 

- Je studeert vrijetijdsmanagement, 

destinatiemarketing, toerisme of 

communicatie 

- Je bent gastvrij, ondernemend, representatief 

met een proactieve houding 

- Je werkt graag voor en met klanten: zowel 

consumenten als bedrijven 

- Naast dat je zelfstandig goed uit de voeten 

kan ben je ook een echte teamplayer.  

- Je hebt een goede beheersing van de 

Nederlandse taal in woord en schrift 

- Je standplaats is Leersum op de Utrechtse 

Heuvelrug    

 

Wij bieden 

- Een stagevergoeding van € 350,00 per maand 

- Een goede reiskostenregeling 

- Een stage bij de marktleider in Nederland op 

het gebied van cadeaubonnen en 

cadeaukaarten en dé eigenaar van het VVV-

merk 

- Een mooie werkomgeving met 40 

enthousiaste collega’s. 

- Een ambitieuze en gezellige werksfeer  

- Ruimte om jezelf te ontwikkelen onder 

begeleiding van een professioneel team 

 

 

Klinkt dit goed? 

Stuur dan z.s.m. je CV mét motivatiebrief en foto 

naar sollicitatie@vvvnederland.nl, geef aan voor 

welke periode je een stageplaats zoekt   

Als je nog vragen hebt, bel dan met Paul 

Hemesath op 0343 – 745904. 

VVV Nederland zoekt een fulltime 

Meewerkstagiair (HBO) 

Over ons 

VVV Nederland is marktleider op het 

gebied van cadeaubonnen en 

cadeaucards in Nederland. Wij 

werken zowel B2C als B2B. VVV 

Nederland is tevens licentiegever van 

het VVV-merk en ondersteunt 

daarmee de VVV- en 

destinatiemarketingorganisaties. 

http://www.vvvnederland.nl/
mailto:sollicitatie@vvvnederland.nl

