
 

 

 

 

Vacature Host/dagcoördinator Venwoude 

Ben jij die ervaren host die ons team als ZZP-er komt versterken? 

Als host maak je deel uit van het Host team van Venwoude.  

Een leuke en uitdagende spilfunctie bij Retraite Centrum Venwoude, waarbij je veel zelfstandig 

werkt, de gasten ontzorgt en deel uitmaakt van een warm en sociaal team van collega’s in de keuken, 

de huishoudelijke dienst, onderhoud en de tuin. 

Voor onze afdeling Host/dagcoördinatie zoeken wij collega’s die ons zzp-team willen versterken. Je 
draait  diensten variërend van vier tot negen uur. We zoeken collega’s die zich willen committeren 
voor langere tijd en bij voorkeur gemiddeld twee diensten per week willen draaien. We bieden geen 
vaste baan. Het aantal diensten dat we kunnen bieden is afhankelijk van het aantal retraites, wat 
flucteert. Wel proberen we waar mogelijk rekening te houden met ieders wensen. 
 
Ben je flexibel, nauwkeurig, stressbestendig ook als er veel op je afkomt? Hou je ervan om als een 
gastvrouw/-heer mensen welkom te heten en hen wegwijs te maken?  Ben je ook bereid mee te 
dragen in het schoonhouden en opruimen van de publieksruimtes? Spreek je de Engelse taal? Ben je 
goed met computers? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
 

➢ Gastvrouw-/heerschap 
➢ Eerste aanspreekpunt voor alle vragen van klanten en deelnemers 
➢ Het gezicht van Venwoude vertegenwoordigen naar klanten en deelnemers 
➢ Verzorgen van koffie/thee/fruit voor de groepen 
➢ Barwerkzaamheden 
➢ Het verzorgen en onderhouden van de receptie en pauzeplekken bij de groepsruimtes.  
➢ Input geven bij de evaluatie van retraites 
➢ Vliegende keep zijn voor allerlei zaken die tijdens het verblijf van de klanten kunnen 

opspelen 
➢ Opmaken van de kasstaten, tellen en afstorten van geld 
➢ Het beheren en verwerken van online kamerboekingen en bijbehorende emails 

beantwoorden.  
➢ Groepen ontvangen, inchecken en verzorgen van een warm welkomstwoord met de 

belangrijkste informatie over hun verblijf 
 
Functie-eisen 
 

➢ Relevante werkervaring in soortgelijke functie 
➢ Uitstekende beheersing van de Engelse taal (in schrift en vloeiend kunnen spreken); 
➢ Beheersing van andere talen is een pré 
➢ Een hartelijke en klantgerichte instelling 
➢ In staat om goed verbinding te maken met een diversiteit aan mensen 
➢ In staat om bij spanning of onbegrip verbinding te houden en kalm te blijven 

 



 

 

 
 

 
 

➢ Pro-actief zijn in het zoeken naar oplossingen 
➢ Bekend met hospitality en in staat altijd mogelijkheden te zien om het verblijf van de klant 

aangenamer te maken 
➢ In staat fysiek werk te doen en zware dingen te tillen 
➢ Ervaring in het werken of leven met andere culturen (begrip en inzicht van culture 

verschillen) is een pré 
➢ In staat zijn alle vragen van klant of deelnemers efficiënt en adequaat af te handelen 
➢ Accuratesse en flexibiliteit 
➢ Bereidheid om in de weekenden en avonden te werken 

 
 

Wat hebben wij te bieden? 

Landgoed Venwoude is een fantastisch mooie plek en ligt midden in de bossen van Lage Vuursche. 

Een prachtige werkplek zowel door het groen, de omgeving als door de bedding van betrokken 

mensen. Het is een plek waar aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn.  

Het host team bestaat uit een gemêleerde, warme en enthousiaste groep mensen, die de plek graag 

nog mooier en professioneler willen maken. 

Als opdrachtgever investeren we in onze werkrelaties met de ZZP-ers die ons team komen 

versterken, want samen met de vaste medewerkers vormen de ZZP-ers het hart van de operatie. 

Vanuit dit perspectief proberen ZZP-ers zoveel mogelijk zekerheid te geven qua planning. 

Qua arbeidsvoorwaarden bieden we je de volgende vergoedingen: 

• Een host ontvangt bij ons een vergoeding van 17 euro per uur exclusief BTW 

• Wanneer het past bij de dienst en mogelijk is qua capaciteit, kan er tegen een kleine 

onkosten vergoeding worden overnacht en ontbeten op Venwoude zelf. Dat kan comfortabel 

zijn bij een erg vroege of late dienst. 

• Wij werken met een reiskostenvergoeding van 0,19 euro/km, met een max van 50 km per 

dag en maximum van 200 km per week.  

Contact en solliciteren 

Voel je je aangesproken? Ben jij die gastvrouw of gastheer die op ZZP-basis ons enthousiaste en 

professionele hostteam komt versterken? 

Dan nodigen we je uit om ons je motivatiebrief en CV te mailen. 

We kijken uit naar je sollicitatie.   

Warme hartegroet, 

Iris Savonije en Judith Pijnenburg 

hoofden Host Venwoude 

Mail; Host@venwoude.nl   Tel; 06-19 83 66 83   
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