
FRONT OFFICE MEDEWERKER
20-24 UUR PER WEEK

VVV Ootmarsum-Dinkelland is een groeiende destinatie marketingorganisatie, waarbij goed gastheerschap 
een belangrijk speerpunt is. We streven dan ook naar een optimale serviceverlening, zodat onze gasten zich 
bijzonder welkom voelen. Om dit goed uit te kunnen voeren zijn we op zoek naar een front office medewerker 
voor de locatie Ootmarsum.

Wat ga je doen?
Als front office medewerker ben jij het visitekaartje van VVV Ootmarsum-Dinkelland en verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken in de VVV winkel die zeven dagen in de week geopend is. Jij zorgt ervoor 
dat gasten goed worden geïnformeerd over het toeristisch- en culturele aanbod binnen de gemeente 
Dinkelland en Ootmarsum in het bijzonder. Ook stel je dagarrangementen samen en zorg je ervoor dat 
groepsbezoeken in goede banen worden geleid. Daarnaast begeleid en coördineer je de vele vrijwilligers die 
gedurende het hele jaar meehelpen om gasten te informeren. Ook lichte administratieve taken zijn een 
onderdeel van je functie en je helpt mee met het plaatsen van content op onze social media kanalen.
Verder onderhoud je contacten met de bij de VVV aangesloten ondernemers. 

jij

wij

bent veelzijdig inzetbaar
kunt zelfstandig werken
houdt van afwisseling in het werk
bent positief ingesteld en gastvrij  
komt graag met mensen in contact

WAT VRAGEN WIJ?
• Een afgeronde mbo-opleiding, bij voorkeur Toerisme & Recreatie
• Je kent Ootmarsum  goed en weet ook het nodige van de gemeente Dinkelland en Twente
• Bereidheid om in de weekenden te werken en soms een uurtje langer te blijven
• Vaardigheid met de bekende computerprogramma’s (Office 365) en social media
• Je spreekt en schrijft correct Nederlands en kunt je ook goed redden in het Duits en Engels 
• Je werkt secuur en werkt het liefst de hele dag met mensen: klanten en collega’s
• Je vindt het fantastisch om groepen, maar ook individuele toeristen een mooie dag te bezorgen
• Je hebt affiniteit met administratief werk
• Je staat stevig in je schoenen, bent flexibel en initiatiefrijk

WAT ZETTEN WIJ ALS VVV OOTMARSUM-DINKELLAND DAAR TEGENOVER?
Een uitdagende werkplek in een dynamische werkomgeving in Ootmarsum.
Onze medewerkers werken nauw met elkaar samen in een zelfstandig team, 
waarbij toezicht wordt gehouden door een bestuur. 

Je reactie inclusief CV ontvangen we graag vóór 15 december 2022. Je kunt deze mailen aan het 
bestuur van de VVV Ootmarsum- Dinkelland, ter attentie van Richard Kamphuis via:
info@vvvdenekamp.nl


