Hospitalityteam vacature
Algemene info hospitalityteam:
In het hospitalityteam draait het bij het Congres van de Digitale Communicatie om de
gastvrijheid. De taken die je uitvoert wanneer je lid bent van dit team draaien dus
vooral om de tevredenheid van alle bezoekers van het congres. Zoals je ook op
andere evenementen ziet: vrouwen en mannen die rondlopen om te kijken of alles
goed verloopt volgens het draaiboek.
Je ontwikkelt in dit team je mondelinge vaardigheden en je leert jezelf beter kennen.
Hoe goed kun je organiseren? Hoe goed kun je plannen? Ben je creatief? Kun je je
goed inleven in de bezoeker?
Werkzaamheden:
Als lid van het hospitalityteam ben je verantwoordelijk voor verschillende,
uiteenlopende werkzaamheden binnen het ons team. Alle werkzaamheden draaien
om het de bezoeker zo goed mogelijk naar zijn zin te maken. Er zijn veel taken die te
maken hebben met de voorbereiding van deze dag. Maar vooral op de dag zelf is het
hospitalityteam druk bezig met alles in goede banen te leiden.
Voorbereidende werkzaamheden:
 Het verzorgen van netwerkmogelijkheden tussen de sessies van sprekers door.
 Het verzorgen van drank- en eetgelegenheden.
 Opstellen van het draaiboek.
 Opstellen van nieuwsbrieven voor belanghebbenden.
 Ideeën over de aankleding van de ruimtes op locatie en kleding congresleden.
 Ideeën over bedankjes (stukje HRM) voor de gastsprekers.
Werkzaamheden op het de dag van het congres zelf:
 Het tevreden houden van de bezoeker.
 Vragen beantwoorden van de bezoeker.
 Zorgen voor een goede, duidelijke bewegwijzering.
 Aankleding van de ruimtes op locatie.
Hoeveel uur ben je gemiddeld per week kwijt?
Dit is uiteraard maar net hoeveel inzet jij toont. Wanneer je je graag wil inzetten voor
de verschillende werkzaamheden, kun je er per week 10 uur mee bezig zijn. Dit telt
lekker op voor je vrije studiepunt(en)! We snappen dat je ernaast ook genoeg eigen
schoolwerk hebt. Misschien heb je de ene week meer tijd dan de andere. Dat is geen
probleem. Gemiddeld kan je er ongeveer 4 uur per week mee bezig zijn per week.
Het hospitality team is een veelzijdig team waarin veel te doen en veel te leren is.
Zowel tijdens de voorbereiding als op de dag zelf. Ieders creativiteit en iedere helpende
hand is welkom!

