
Stichting REIS MET JE HART is per direct op zoek naar een gemotiveerde vrijwilliger en/of student 
(min 8u per week). 
 
Heel veel mensen gaan graag op vakantie, maar lang niet iedereen heeft die luxe. Door financiële 
problemen kunnen zij zich een vakantie vaak niet veroorloven. Toch weten wij als geen ander hoe 
belangrijk het is om er even tussenuit te gaan. REIS MET JE HART zet zich in voor deze mensen. Door 
een stukje geluk te geven, kunnen zij de vaak zorgelijke realiteit beter trotseren. 
Dit is een unieke kans om bij te dragen aan het sociaal duurzame initiatief REIS MET JE HART!  
 
Wie zoeken wij? 
Ben jij die HARTwerkende en gemotiveerde allround medewerker en zit service verlenen in jouw 
bloed? Ben jij flexibel inzetbaar en heb jij een groot inlevingsvermogen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Een aantal kernkwaliteiten waarover je dient te beschikken zijn: creatief, doortastend, 
resultaatgericht, proactief en communicatief vaardig. Verder is het van belang dat je initiatieven 
durft te nemen.  
 
Wat worden onder andere jouw werkzaamheden? 
Je bent allround inzetbaar, hebt contact met onze genomineerden, je verzorgt de verhalen en 
reisverslagen, informeert onze genomineerden over reisdetails, communiceert met reisorganisaties 
en partners.  
 
Wat zijn de functie-eisen? 

• Indien student: MBO, HBO of universitaire opleiding, bij voorkeur in de richting toerisme, 
marketing, commerciële economie, communicatie of journalistiek 

• Beschikbaarheid bespreekbaar 
• Goede beheersing en kennis van Microsoft Office 
• Je kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband 
• Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands 

 
Ons aanbod 

• Professionele begeleiding 
• Mogelijkheid je kennisveld te verbreden op het gebied van oa. dienstverlening en toerisme 
• Een prachtige werkplek op een mooie locatie in Zaandam 

 
Een rijbewijs is niet noodzakelijk. 

 
Wil jij veel praktijkervaring opdoen op het gebied van communicatie, online marketing en toerisme? 
Dan zit je bij ons goed, wij bieden je een veelzijdige en leerzame uitdaging!   
 
Solliciteren: 
Heb je interesse in deze afwisselende functie en ben je woonachtig binnen een straal van 40 
kilometer van Zaandam, dan ontvangen wij graag z.s.m. je schriftelijke sollicitatie/motivatie met C.V. 
(bij voorkeur per mail: milatravel@gmail.com). 
 
 


