Westtoer is een dynamisch en flexibel
provinciebedrijf. We brengen private en
publieke partners samen om toerisme
en recreatie in West-Vlaanderen vorm
te geven.

De Leiestreek is de enige
provinciegrensoverschrijdende toeristische
regio in West-Vlaanderen en bestaat uit
27 gemeenten, van Wervik tot Gent. Het
is een creatieve en dynamische regio
die vooral gekenmerkt wordt door sterk
ondernemerschap.

BEN JIJ DIE DYNAMISCHE COLLEGA DIE ONZE TOERISTISCHE PROJECTEN
EN ACTIES NAAR MOOIE RESULTATEN LEIDT?
Voor de Regiowerking Leiestreek zoekt Westtoer:

1 PROJECTMEDEWERKER LEIESTREEK (VOLTIJDS CONTRACT - BEPAALDE DUUR)
Het uitwerken en opvolgen van toeristische projecten in de Leiestreek lijkt een geweldig leuke job?
Dan kijken we alvast uit naar jouw kandidatuur.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
•
•
•
•
•
•
•

Je legt vlot duurzame contacten met toeristische ondernemers, lokale besturen, partners …
Je bent leergierig, ziet kansen en weet ze in te zetten voor de Leiestreek
Je bent een échte teamplayer die ook perfect zelfstandig kan functioneren
Gestructureerd en planmatig werken is voor jou vanzelfsprekend
Je staat aan het roer bij de praktische organisatie van events en het uitvoeren van acties
Je hebt een creatief brein dat meedenkt bij het uitwerken van campagnes, acties en inspiratiemomenten voor de sector
Je staat bekend voor je klantvriendelijkheid, zowel bij collega’s als bij externe partners

WE ZIJN OP ZOEK NAAR EEN COLLEGA

WESTTOER HEEFT JE VEEL TE BIEDEN

• Met een bachelordiploma (of gelijkgesteld)
• Die dynamisch en enthousiasmerend is
• Die interesse heeft in de Leiestreek en
een echte ambassadeur van de regio wil worden
• Die zich makkelijk inwerkt in nieuwe materies
• Die het hoofd boven water houdt
als er wat administratie op de plank ligt
• Die zich indien nodig vlot kan verplaatsen
binnen de regio (rijbewijs is een +)

• Een gevarieerd en uitdagend takenpakket
dat we trachten af te stemmen op jouw talenten
• Werken in een fris en geëngageerd team dat aandacht heeft voor
toeristische trends maar ook open staat voor jouw visie en ideeën
• Een voltijdse job (80% ook bespreekbaar) met werkplek in Kortrijk
• Een contract van bepaalde duur (2 jaar) met kans op verlenging
• Een interessante verloning
(loonschaal B1-B2-B3 = min. € 2.663,62 voor een voltijdse betrekking)
• Tal van voordelen: groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,
vergoeding woon-werkverkeer met openbaar vervoer, ruimte voor opleiding,
flexibele uren, hybride werken …

Kom jij aan boord? Laat van je horen!
Alle info over de functie, examendata en de procedure kan je vinden op www.westtoer.be/vacatures .
Stuur uiterlijk tegen 15/09/2022 je kandidatuur door via onze jobsite. Neem voor vragen contact op via sollicitaties@westtoer.be .

