
 

 

Vzw Logeren in Vlaanderen zoekt 

EEN ENTHOUSIASTE TEAMMANAGER 

Ben jij ook begeesterd door vakantie in eigen land? En neem je hierdoor ons team, onze partners en 

de rest van Vlaanderen mee op sleeptouw?  Dan gaan we graag met jou op avontuur door 

Vlaanderen Vakantieland. 

 

Wie zijn wij? 

Op vakantie gaan in eigen land is verrassend mooi, ontspannend, boeiend en duurzaam! Ons team (7 

enthousiaste collega’s) is er dol op, en we willen alle Vlamingen hiervan overtuigen. Daarom 

vertegenwoordigt ‘Logeren in Vlaanderen vzw’ de uitbaters van kleinschalig logies in Vlaanderen 

(700!) en zetten we met veel passie onze Vlaamse logies (900!) in de kijker. We brengen hiervoor 

publieke en private betrokkenen bijeen. Want we geloven dat economisch, sociaal en ecologisch 

duurzaam toerisme hand in hand gaan. Onder de merknaam ‘Vlaanderen Vakantieland’ dragen we 

die visie de volgende jaren samen met jou uit in de 5 Vlaamse provincies. 

 

Wat verwachten we van jou? 

 Door jouw professioneel dagelijks beleid kan onze Raad van Bestuur op beide oren slapen 

 Je brengt het team bijeen, zet de neuzen in dezelfde richting en laat medewerkers groeien 

 Je vertaalt onze visie in concrete acties en weet deze vlot over te brengen  

 Je coördineert onze doelgerichte en frisse marketingcampagnes 

 Je bouwt snel een netwerk uit binnen het logieslandschap en legt vlot contacten met onze 

partners 

 

Wie ben jij? 

 Een betrouwbare collega die diplomatisch omgaat met partners en medewerkers  

 Iemand met 5 jaar relevante werkervaring en leidinggevende vaardigheden 

 Een echte projectmanager die van verschillende markten thuis is 

 Een vlotte communicator met creatieve toeristische marketingskills 

 Een enthousiaste ambassadeur van Vlaanderen Vakantieland 

 Iemand met rijbewijs B 

 

 



 

 

 

Wat kunnen we jou bieden? 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur vanaf 1/2/2020 

 Een aantrekkelijk loon  

 Een job dichtbij het station van Leuven, met vergoeding woon-werkverkeer 

 Flexibele werkuren en een gemotiveerd team 

 Veel extra voordelen: maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering … 

 

Hoe kom je bij ons in dienst? 

 Je solliciteert tegen 02/12/2019 met een motivatiebrief en CV.  

Dat kan t.a.v. Christian Stivigny, ondervoorzitter Logeren in Vlaanderen vzw, 

info@logereninvlaanderen.be. 

 De jury maakt een eerste selectie. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd op een 

kennismakingsgesprek. 

 De strafste kandidaten worden uitgenodigd voor een extern assessment. 

 Indien geslaagd word je uitgenodigd op een laatste jurygesprek. 

 De Raad van Bestuur van de VZW beslist over je aanwerving op voordracht van de jury en 

legt eventueel een werfreserve van 2 jaar aan. 

 

Meer informatie over deze vacature?  

Contacteer Voorzitter Stefaan Gheysen via 0496/596127. 
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