Hostess-Host

Waar draait het om in deze functie?
Bij Guestwise schrijven we GASTVRIJHEID op deze manier. Met hoofdletters dus. Gasten tijdens
evenementen en festivals de tijd van hun leven bezorgen, zit gewoon in onze genen. En jij bent
daar hét bewijs van! Jij weet namelijk tot achter de komma hoe je mensen maximaal in de
watten kunt leggen. En je doet er alles aan om hen een heerlijk thuisgevoel te geven. Je vindt
het dan ook vanzelfsprekend dat mensen na afloop voor je in de rij staan. Dit om je persoonlijk
te bedanken voor je meer dan perfecte gastvrouw-/gastheerschap.
Zie jij die rij al voor je? Top! Lees dan verder en kom snel, met een bak koffie erbij, met ons
kennismaken.

Kort op een rijtje hoe jij als Hostess/Host
mensen vrolijk gaat maken
•

Je ontvangt gasten. Dat doe je met een big smile van oor tot oor.

•

Je zorgt dat het de gasten aan helemaal niks ontbreekt. Sterker nog: jij weet al wat ze willen,
voordat zij het zelf bedenken. En je neemt actie.

•

Je bent in de breedste zin het toonbeeld van hospitality. Moet je af en toe bijspringen achter
de bar of bij het uitserveren van een hapje... voor jou geen probleem. Als de gasten maar blij
zijn, daar gaat het jou om.

•

Stellen mensen je een vraag? Dan sta je hen vriendelijk te woord. En als je het antwoord zelf
niet weet, help je hen op weg naar de informatie waar zij behoefte aan hebben.

Wat maakt jou onze ideale collega?
Het belangrijkste is natuurlijk dat je gasten altijd het gevoel geeft van een warm bad. Dat vraagt
om een bepaalde persoonlijkheid en uitstraling. Bijvoorbeeld dat je de spontaniteit zelve bent en
per definitie vriendelijk tegen mensen. Maar je bent ook een echte kameleon, die zich moeiteloos
aanpast aan de omgeving. Onze evenementen en festivals verschillen nogal, dus de gasten ook.
Jij ziet in één oogopslag wat voor vlees je in de kuip hebt en je weet daar als geen ander op in te
spelen. Niet voor niets is ‘flexibiliteit’ je middle name. Check?

Wat vragen we verder nog?
•

Gastvrijheid zit in je natuur.

•

Je hebt een dak boven je hoofd in de mooie regio Rotterdam-Den Haag.

•

Het is handig als je zelf over (4) wielen beschikt, waarmee je naar onze klussen kunt
crossen.

•

Ben je ZZP’er? Geef ons dan even een bewijsje dat de KvK dit met je eens is.

Wat kun je van ons verwachten? Poeh, dat is
nogal wat, maar het belangrijkste
•

Met veel vrijheid werken op oproepbasis. De hoeveelheid werk verschilt per periode, maar
deze job is in ieder geval heel goed te combineren met bijvoorbeeld studie of drukke
werkzaamheden thuis.

•

Een prima uurloon.

•

Werk waarbij je elke keer denkt: ‘Tjongejonge, never a dull moment’.

•

Een werkgever die jou in alles centraal zet. En dit is nu eens geen bla-bla-verhaal, maar dat
menen we echt.

•

Een bedrijf dat snel groeit, waar je veel kanten op kunt en waar je alles uit jezelf haalt.

Sta jij nu juichend op de banken?
Solliciteer dan direct!
Zie jij een (bij)baan als Hostess/Host bij Guestwise helemaal zitten? Maak ons dan blij met jouw
mooie cv, een imposant motivatieverhaaltje en een foto waar je op staat, zoals je echt bent.
Stuur dit naar ikbengastvrij@guestwise.nl Heb je nog vragen? Ons team staat dag en nacht voor
je klaar. Je kunt ons bellen op 010 - 260 16 70 of je vraag mailen naar het genoemde mailadres.
Wij zetten de koffie alvast klaar! (Melk en suiker of zwart? Laat het ons even weten.)

