Demonstr8 is een storydoing agency in Brussel, gespecialiseerd in experiential marketing. Wij brengen merken tot leven door
het creëren van ervaringen die het delen waard zijn. We doen dit voor A-merken als Coca-Cola, Jupiler, Leffe, Proximus,
Danone, Axe, Magnum, L’OR, M&M’s, … Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een:

Vacature

GIDS

(M/V)

Ben je een gepassioneerd verteller en maakt een groep mensen doorheen een brouwerij loodsen je enthousiast?
Hou je ervan om mensen weetjes over bier, het brouwen, de ingrediënten, etc… bij te brengen?
Ben je de gids bij uitstek op reis? Dan hebben we voor jouw de ultieme droom.
Rondleidingen voor allerlei doelgroepen op verschillende sites en het beheren van de shop.
Je rapporteert rechtstreeks aan de Guide Coordinator.
Krijg je al zin om de eerste groep door een fantastische ervaring te loodsen?
Fantastisch! Zeker als je jezelf ook hierin herkent:
• Je bent gepassioneerd door het delen van kennis en merken te vertegenwoordigen.
• Je ben minimum drietalig Nederlands, Frans en Engels. Alle bijkomende talen zijn een plus.
• Je bent kritisch voor jezelf, leergierig, enthousiast en dynamisch. Je kan zelfstandig werken, maar bent ook een
teamplayer.
• Je voelt niets voor een 9-to-5 mentaliteit. Je bent bereid flexibel om te gaan met werkdagen van maandag tot zondag en in
functie van de rondleidingen.
• Je bent sociaal, betrouwbaar en stipt.
• Je hebt een rijbewijs B en een eigen wagen
• Je hebt een grote interesse voor bier.
• Je kan omgaan met onverwachte situaties en specifieke vragen van een publiek.
• Je drukt je goed en correct uit en kan verhalen op een geanimeerde manier brengen.
• Je straalt rust en vertrouwen uit.
• Woonachtig zijn in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg, Luik of Brussel Hoofdstedelijk Gewest is een
• must.
Dit heeft Demonstr8 jou te bieden:
•
•
•
•

Een leuke werkomgeving met een bende ervaren gidsen en tappers.
De kans om te werken voor A-merken bij een marktleider in zijn segment.
Dagcontracten met aantrekkelijke vergoeding + kilometervergoeding via Demonstr8 of via facturatie (zelfstandigen statuut)
We zorgen voor een intensieve opleiding zodat je goed voorbereid aan de slag kan.

And, … let’s get this experience started! Stuur meteen jouw motivatiebrief en curriculum vitae naar
jonathan.vandenplas@demonstr8.com met als onderwerp “Vacature Gids”. We nodigen je graag uit om je eigen rondleiding in
jouw motivatie en talenten te komen geven bij ons!
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