
Westtoer is een dynamisch en flexibel 
provinciebedrijf. We brengen private en 
publieke partners samen om toerisme 
en recreatie in West-Vlaanderen vorm 
te geven.

WE ZIJN OP ZOEK NAAR EEN COLLEGA
• Met een masterdiploma en minimum 2 jaar relevante ervaring op vlak  

 van projectmanagement of in een commerciële functie in de  

 dienstverlenende sector

• Die vlot aan boord kan komen, bij voorkeur reeds begin februari

• Die resultaat- en klantgericht is

• Die makkelijk en professioneel communiceert en daarbij in een

 handomdraai taal en stijl aanpast aan de gesprekspartner

WESTTOER HEEFT JE VEEL TE BIEDEN
• Een uitdagende en afwisselende functie met veel contacten 

• Een aangename job in een dynamisch West-Vlaams bedrijf, met   

 werkplek in Kortrijk 

• Een interessante verloning 

 (loonschaal A1a-A1b-A2a = min. € 3.107,98 en max. € 5.149,15) 

• Een voltijds contract tot eind 2019, met kans op verlenging 

• Tal van voordelen: gsm-abonnement, onkostenvergoeding,  

 groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,   

 woon-werkverkeer met openbaar vervoer, ruimte voor opleiding,  

 flexibele uren … 

Loods jij onze toeristische projecten in de Leiestreek feilloos door het water?
Voor het versterken van de Regiowerking Leiestreek zoekt Westtoer:

Ben jij onze witte raaf? Laat van je horen!
Alle info over de functie , examendata en de procedure kan je vinden op  www.westtoer.be/vacatures  . Stuur uiterlijk tegen  07/01/2019  je kandidatuur door 
via onze jobsite. Neem voor vragen contact op via sollicitaties@westtoer.be. 

• Je legt vlot contacten met projectpartners, lokale actoren en bedrijven

• Je voelt goed aan wat een bedrijf zoekt bij de organisatie van een event of incentive

• Je bent best trots op je administratieve vaardigheden en hebt geen koudwatervrees voor de opmaak/opvolging van een begroting of budget

• Je staat op je strepen bij het maken van je planning en het opvolgen van deadlines 

• Je bedenkt creatieve oplossingen en denkt out of the box

• Bij het horen van de term ‘MICE’ komen je netwerkskills spontaan bovendrijven

• Je blinkt uit in vlotte communicatie en overlegt met lokale én Franstalige projectpartners

1 PROJECTMANAGER LEIESTREEK (BEPAALDE DUUR, KANS OP VERLENGING)
Boeiende lokale en grensoverschrijdende projecten inhoudelijk en administratief van A tot Z opvolgen 
klinkt als dé uitdaging waar je naar op zoek bent? Dan willen we jou er graag bij als nieuwe collega.


