Vær med til at byde Randers’ gæster velkommen!
Om sommeren og ved større begivenheder har Randers City Hosts haft stor succes med at hjælpe byens gæster i
Randers og omegn. VisitRanders søger derfor flere engagerede frivillige, der efter aftale vil være turistbureauets
forlængede arm.
Som City Host skal du være synlig i bybilledet i ferieperioderne, ved større begivenheder eller arrangementer. Kort sagt –
du skal være dér, hvor gæsten er, og være behjælpelig med hjælp til stort og småt. Du skal være klar til at hjælpe
gæsterne på vej og svare på deres spørgsmål.
Som City Host bliver du en del af VisitRanders’ korps af frivillige, der har fokus på servicering af områdets gæster
udenfor turistbureauets lokaler. VisitRanders ønsker at inddrage borgerne i arbejdet med at servicere områdets gæster
og hjælpe dem med få det bedste ud af deres ophold i Randers.
Randers City Hosts mødes med jævne mellemrum for at drøfte den kommende tids opgaver og for sammen at
planlægge, hvordan vagter og arbejdsopgaver skal fordeles. VisitRanders leder møderne og sørger for at samle trådene.
Vi tilbyder dig;












Masser af gode oplevelser
Deltagelse i sociale arrangementer sammen med de andre frivillige
Gratis kaffe og the, når du arbejder for VisitRanders
Én årlig dagsudflugt for dig og en ledsager
Introduktion til arbejdet med servicering af områdets gæster
Introduktion til områdets oplevelser og faciliteter
Studiebesøg på udvalgte steder som en del af arbejdet
Udlevering af uniform og andet materiale, der hjælper dig som City Host
At få konkret erfaring med gæsteservice og servicering af turister
At få en udtalelse samt jobbeskrivelse til cv'et
Vi forventer;











Godt kendskab til eller lyst til at blive klogere på oplevelsesmuligheder i Randers
At du er positiv i din omtale af Randers og er loyal overfor VisitRanders
At du har et smil på læben og lyst til at hjælpe gæster med at opleve Randers’ by og omegn
At du kan svare på spørgsmål om stort og småt
At du er opsøgende i dialogen med gæsterne
At du kan arbejde i ferieperioder, weekend og aften efter aftalt vagtplan ca. 12-14 dage pr. år
At du deltager i introduktionsforløbet
At du bidrager positivt til udviklingen og introduktionen af City Hosts i Randers
At du taler engelsk og tysk på samtaleniveau (kendskab til andre sprog vil også være et plus)
Kontakt:
VisitRanders
Tina Degn
Rådhustorvet 4
8900 Randers C
86 42 44 77 eller på e-mail: td@visitranders.com
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