
 
 
 
 
 
 

Vlaanderen Vakantieland zoekt 
 
 
een enthousiaste en communicatieve medewerker MARKETING (m/v) 
 
Ben jij ook begeesterd door vakantie in eigen land? En wil je deel uitmaken van ons team om Vlaamse 
toeristen én onze logies mee op sleeptouw te nemen? Dan gaan we graag met jou op avontuur door 
Vlaanderen Vakantieland. 
 
 
Wie zijn wij ? 
 
Wel, wij zijn Logeren in Vlaanderen, de vzw achter “Vlaanderen Vakantieland”. 
Op vakantie gaan in eigen land is verrassend mooi, ontspannend, boeiend en duurzaam!  
Ons team (6 enthousiaste collega’s) is er dol op, en we willen alle Vlamingen hiervan overtuigen. 
Daarom zetten we met veel passie onze Vlaamse logies in de kijker onder de merknaam Vlaanderen 
Vakantieland.  
Belangrijkste tools hiervoor zijn onze campagnes, onze website www.vlaanderenvakantieland.be (met 
ruim 1300 logies !) en de Vlaanderen Vakantiecheque.  
 
 
Wat verwachten we van jou ? 
 

 Inhoudelijk beheer en up-to-date houden van onze website;  
 Als vlotte communicator ben je het aanspreekpunt voor onze logiesuitbaters en ondersteunt 

hen waar nodig 
 Met je commerciële flair en creativiteit bouw je de Vlaanderen Vakantiecheque verder uit 
 Je begeleidt de marketingcampagnes in samenwerking met het communicatiebureau  
 Je staat in voor de groei van ons aanbod door werving, opvolging en inschrijving van nieuwe 

logies 
 
 
Wie ben jij ? 
 

 Jij beschikt over een  bachelor of master bij voorkeur in de richtingen marketing, 
communicatie of toerisme 

 Je hebt sterke communicatievaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). 
 Je hebt minstens een eerste (commerciële) werkervaring in B2B en/of B2C context achter de 

rug. 
 Je hebt een goed organisatievermogen en kan zowel zelfstandig werken als in team. 
 Inzicht in technische concepten en ervaring met digitale marketing is een pluspunt.  
 In het bezit van een rijbewijs B is handig. 

 
 
Wat kunnen we jou bieden ? 
 

 Een voltijds contract onbepaalde duur 
 Flexibele werkuren en combi thuiswerk/kantoor 
 Allerlei voordelen zoals een groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,… 
 Aantrekkelijke vakantieregeling 
 Een job dichtbij het station van Leuven met vergoeding woon-werkverkeer 

 



 
 
Hoe kom je bij ons in dienst ? 

 Je solliciteert tegen ten laatste 15/02/2023 met een motivatiebrief en CV.  
Dat kan t.a.v. Sophie De Coninck, teammanager Logeren in Vlaanderen vzw, 
sophie.de.coninck@logereninvlaanderen.be  

 De jury maakt een selectie. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een 
gesprek, mogelijks gevolgd door een extern assessment. 

 Indien geslaagd word je uitgenodigd op een laatste jurygesprek. 

 Het Bestuursorgaan van de vzw beslist over je aanwerving op voordracht van de jury en legt 
eventueel een werfreserve van 2 jaar aan. 

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je terecht bij Sophie De Coninck,  
T 016 28 61 18, M 0473 30 72 76. 
 


