
 

 
 

 

Vacature  
Wij zijn op zoek naar een oproepkracht voor het Maastricht Visitor Center. 
 
Jaarlijks brengen ca. 300.000 mensen een bezoek aan het Maastricht Visitor Center in het 

Dinghuis. Hier helpen 12 medewerkers met veel liefde en enthousiasme de bezoekers met al hun 
vragen. Het doel: een optimale guest experience realiseren.  

 
Organisatie 
Stichting Maastricht Marketing is een citymarketingorganisatie die de (regio) Maastricht 
(inter)nationaal profileert. Doelstelling van Maastricht Marketing is economische omzet voor de 

stad te genereren door de merkpositionering van Maastricht te versterken en de promotie van 
Maastricht als “stad om te bezoeken, wonen, studeren en te werken” te stimuleren.  
 
Er wordt gewerkt vanuit drie afdelingen, te weten: Marketing & Communicatie, Exploitaties 
(Maastricht for Groups & Events en Maastricht Underground) en het Maastricht Visitor Center. De 
organisatie bestaat uit circa 150 medewerkers. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
 Het verstrekken van culturele en toeristische informatie over Maastricht en omgeving aan 

(internationale) bezoekers en eigen inwoners.  
 Het verkopen van producten en het maken van reserveringen voor excursies. 
 Het beantwoorden en afhandelen van vragen, wijzigingen en annuleringen die betrekking 

hebben op (online) boekingen en webshoporders. 

 Het te woord staan van klanten en relaties van andere afdelingen van Maastricht 

Marketing. 
 

Functie-eisen  

 Je voelt je betrokken bij de stad Maastricht. 

 Je bent goed in klantgericht denken en handelen en hebt affiniteit met ‘hostmanship’. 
 Je bent in staat een goede mix te maken tussen servicegerichtheid en commercieel 

werken. 
 Communiceren doe je vlot in meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en 

Frans. 
 Je hebt kennis van social media en van het bereiken van bezoekers via digitale kanalen. 
 Je hebt goede kennis van Excel. 

 Je bent bij voorkeur 7 dagen per week op oproepbasis beschikbaar.  
 Je beschikt over minimaal een MBO diploma. 

 
Competenties 

Gastvrij, klantgericht, betrouwbaar, overtuigingskracht, inspirerend, teamplayer, stressbestendig, 

organisatiebewust zijn, collegiaal, communicatief vaardig en besluitvaardig. 
 
Maastricht Marketing biedt: 

Een uitdagende werkkring, een grote mate van zelfstandigheid in een enerverende organisatie, een 

plezierige werksfeer en een enthousiast en collegiaal afdelingsteam. Salariëring en 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de VVV. 
 
 
 



Vragen/sollicitaties 

Je kunt tot 1 april a.s. reageren. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Gaby Faut 

via 043 - 325 21 21. Je sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae en pasfoto kun je per e-mail 
sturen t.a.v. Marion Jaspers, afdeling P&O via vacature@maastricht-marketing.nl. 
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