
Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland vzw    
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding      
 

MEDEWERKER TOERISME (M/V) 
 

Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland vzw is een bovenlokaal toeristisch 

samenwerkingsverband dat ontstaan is tussen de gemeenten Bornem, Puurs - Sint-

Amands. 
 

Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland  vzw staat in voor de bevordering van toerisme en 

recreatie in dit aantrekkelijke deelgebied van de toeristische regio Scheldeland. Het 

centrale infokantoor bevindt zich in het centrum van Bornem in het Landhuis. In de 

zomer zijn we ook aanwezig in de infopunten Fort Liezele en Glazenhuis Sint-Amands.  

Ben je op de hoogte van het toeristische reilen en zeilen in deze streek, ben je in staat 

om deze kennis enthousiast en correct te delen met de vele bezoekers en ken je tegelijk 

ook goed je weg in de wereld van de administratie? Misschien ben jij dan wel de nieuwe 

collega die als medewerker toerisme ons team komt versterken. 
 

Je takenpakket: 

- ondersteuning projecten 

- onderhouden website, nieuwsbrief, sociale media 

- verantwoordelijke organisatie dagtrips 

- mede-organisatie evenementen 

- ondersteuning Toeristisch coördinator 

- vrijwilligerswerking 

- facturatie 

- algemene administratie en correspondentie 

- onthaal en begeleiden van bezoekers 

- beheer van / verdeling naar infopunten 

- stockbeheer 

- ….. 
 

Je profiel: 

- Je bent minimum in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs  

- Je bent op de hoogte van het toeristisch reilen en zeilen in Klein-Brabant 

- Je hebt een goede kennis van MS Office en internetapplicaties. 

- Je bent gedreven en gemotiveerd, inspirerend en creatief 

- Je werkt nauwgezet, zelfstandig en resultaatgericht 

- Je hebt een hart voor mensen met uiteenlopende achtergronden en 

overtuigingen. 

- Je bent bereid om sporadisch ook in de weekends en ’s avonds te werken 

- Je bent in het bezit van een wagen. 

- …. 
Voor een volledige functieomschrijving verwijzen we je graag naar www.toerismekleinbrabant.be   
 

 

Ons aanbod: 

Wij bieden je een voltijdse betrekking aan met een contract van onbepaalde duur. Je 

loon- en arbeidsvoorwaarden zijn conform paritair comité 329.01, volgens barema B2a. 

Als extra legaal voordeel krijg je een hospitalisatieverzekering.  
 
 

Interesse? 

Kandidaten sturen een mail tegen uiterlijk zondag 19 december 2021 naar 

karin@tkbs.be met als onderwerp “sollicitatie medewerker toerisme” en volgende 

documenten in bijlage:“MT_familienaam_voornaam_cv”,  

“MT_familienaam_voornaam_motivatiebrief” , “MT_familienaam_voornaam_diploma” en 

“MT_familienaam_voornaam_uittrekselstrafregister”. 

Opsturen per post kan naar Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland , Karin De Mulder, 

Boomstraat 1, 2880 Bornem.  
 

Geselecteerden zullen een uitnodiging ontvangen voor het schriftelijk examen begin 

2022. In een verdere fase van de procedure volgt er nog een mondelinge proef. 

 
Meer informatie nodig? Mail naar Karin De Mulder, karin@tkbs.be  

http://www.toerismekleinbrabant.be/
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