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Just a date 
Just a date organiseert events voor kleine groepen singles. Deze kunnen actief, culinair, sportief, 
educatief of creatief zijn maar ook lekker ontspannen. De maximale groepsgrootte voor reguliere events 
is 20 personen. Bij al onze events is een host aanwezig.  
 
Wij willen ons team uitbreiden en zoeken in elk van de volgende regio’s Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, 
Zwolle, Meppel en Maastricht een   
 
HOST (ACTIVITEITENBEGELEID(ST)ER / GASTHEER / -VROUW)  
 
Functieomschrijving 
Als host ben je verantwoordelijk voor een warme ontvangst van alle deelnemers. Je biedt veiligheid en 
draagt bij aan een gezellige sfeer. Je zorgt dat iedereen op zijn gemak is, elkaar spreekt en betrokken is 
in de groep. Je bent behulpzaam door eventuele benodigdheden uit te delen en iedereen te voorzien 
van een hapje en drankje. Behalve voor de deelnemers, ben je ook het aanspreekpunt voor de 
aanbieder(s) van het event en voor de spreker(s). Je zorgt dat de juiste materialen beschikbaar en 
werkend zijn en dat alles soepel verloopt.  
 
Wat verwachten we van jou 
Van onze hosts verwachten we dat je makkelijk met mensen om kunt gaan. Zowel individueel als in een 
groep. Je hebt een open en veilige manier van communiceren. Je bent verbindend en betrokken. Het is 
voor jou geen probleem om leiding te nemen of anderen aan te sturen. Je houdt overzicht en kunt 
makkelijk organiseren en improviseren. Je weet als geen ander dat een event pas geslaagd is als zowel 
aanbieders als deelnemers tevreden zijn over het verloop ervan.  
Je spreekt perfect Nederlands, bent minimaal 20 jaar en hebt minimaal HBO werk-/denkniveau. Je bent 
representatief en verzorgd en hebt bij voorkeur al enige ervaring als gastvrouw/-heer. Je bent 
woonachtig in de regio waarin je gaat werken.  
 
Wat kun je van ons verwachten 
Als ambassadeur van Just a date verwachten we dat je minimaal 2x per maand een dagdeel beschikbaar 
bent. Onze events zijn meestal in weekenden en op avonden door de week. Het aantal uren is 
afhankelijk van je beschikbaarheid. Gemiddeld zal het gaan om maximaal 20 uur per week. Je gaat 
werken in een team met korte lijnen. Wij staan voor openheid, eerlijkheid en transparantie. We bieden 
een leuke, afwisselende en dynamische werkomgeving. Jouw eigen creatieve inbreng en nieuwe 
inzichten zijn altijd welkom. Wij bieden een aantrekkelijk salaris en vergoeding van reiskosten. 
 
Ben je de kandidaat die wij zoeken? Stuur dan je motivatie + CV naar info@justadate.nl ter attentie van 
Cora Vugts. Ook voor vragen over de vacature kun je bij haar terecht.  
 
Just a date 
Postbus 118 
5066 ZJ Moergestel 
 


