
 
 

 

 

 
 

 
Vacature  
Voor het Maastricht Visitor Center zijn wij op zoek naar een stagiair. 

Kun jij de bezoekers van de stad Maastricht inspireren, informeren en het echte WOW-gevoel 

geven? Ben je gastvrij, behulpzaam en op zoek naar een leuke en veelzijdige stageplek op een 

bijzondere locatie? 

 

Dat komt goed uit! 

 

Het Maastricht Visitor Center is namelijk  op zoek naar een  ondernemende stagiair(e) voor een 

periode van minimaal 3 maanden. 

 

Functiebeschrijving  

Je werkzaamheden als stagiair bij het MVC zijn onder meer het adviseren van bezoekers en gasten, 

het maken van boekingen voor toeristisch recreatieve mogelijkheden en het verkopen van 

producten zoals streekproducten, cadeaubonnen en fietsroutes. Denk aan lokale thee, ‘teskes 

koffie’ en knuffelbeertjes uit Maastricht. Tijdens je inwerkperiode ga je op pad om kennis te maken 

met enkele van onze bezienswaardigheden. Je werkt samen met leuke collega’s: je zult je meteen 

thuis voelen.  

 

Functie-eisen  

• Je bent bezig met een Toeristische MBO opleiding niveau 3-4 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en van de Engelse en/of Duitse taal 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

• Je kunt goed in een team werken 

• Je hebt affiniteit met de stad Maastricht 

 

Wat zoeken wij?  

Stagelopen bij het MVC betekent werken in een mooi monumentaal gebouw samen met een 

ambitieus team van gezellige collega’s. Wil jij gasten echt van dienst zijn? Bij het MVC staat 

gastheerschap centraal. Tijdens je stage leer je hoe je gastheerschap actief uitdraagt. Vind jij het 

leuk om met mensen om te gaan, om bezoekers te inspireren met alle uiteenlopende 

mogelijkheden en weet jij gasten echt te verrassen met leuke en bijzondere ervaringen? Ben jij 

enthousiast, nieuwsgierig en weet jij het wow-gevoel op gasten over te brengen? Dan past het 

MVC bij jou!  

 

Interesse?  

Heb je interesse in een stageplaats bij het MVC? Stuur dan je sollicitatie (motivatiebrief + CV) 

naar: carla.freens@visitmaastricht.com  
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