STAGE LOPEN

Je kunt bij GOGO komen werken als zomerbaantje, maar je kunt ook kiezen voor een
stage als GOGO reisleider in het buitenland.
Als stagiair bij GOGO draai je 100% mee in het team. Je hebt precies dezelfde
werkzaamheden als de andere reisleiders. Wij maken hier geen onderscheid in en vinden
het belangrijk dat je bij het team hoort en samen met je collega’s keihard werkt om onze
gasten een top vakantie te laten beleven!
We kunnen ons voorstellen dat je misschien een aantal vragen hebt, omdat je wellicht
aan bepaalde eisen of wensen van je studie moet voldoen. Hieronder vind je de
antwoorden op de meestgestelde vragen:

1. Hoe lang duurt een stage bij GOGO?
Je stageperiode is minimaal van 20 juni tot en met 20 augustus, maar je mag er ook
voor kiezen om naast het hoogseizoen ook in de examenweken voor GOGO aan de slag
te gaan. Dan werk je van 20 mei tot en met 20 augustus. Dit zijn maximaal 12, 13
weken.
Het kan zijn dat je vanuit je studie 20 weken stage moet lopen. Je kunt dan in overleg
met je mentor alsnog solliciteren bij GOGO. Als reisleider maak je namelijk het dubbele
aantal uren t.o.v. een normale stage. Dit dien je uiteraard zelf te overleggen met school.

2. Krijg ik stagevergoeding?
Ja, wij betalen maandelijks een stagevergoeding uit op je bankrekening én je krijgt ter
plaatse weekgeld voor eten & drinken. Dit zijn geen enorme bedragen, maar het helpt je
zeker om je stage periode in het buitenland betaalbaar te maken.

3. Krijg ik ondersteuning bij stage opdrachten en/of verslagen?
Als stagiair word je altijd in een team geplaatst. Dit team wordt aangestuurd door een
teamleader, jouw stagebegeleider. Wij raden je aan om goed voor te bereiden hoeveel
tijd je tijdens het seizoen nodig hebt voor stage opdrachten. We zullen proberen je
tijdens het seizoen genoeg tijd te geven om je opdrachten te maken. Of we zorgen
ervoor dat je op tijd terug kan reizen naar Nederland om de opdrachten thuis af te
maken.

Lijkt het je leuk om bij GOGO stage te lopen, meld je dan nu aan! Klik op APPLY NOW op
de vorige pagina en geef aan dat het om een stage gaat.
Mocht je een vraag hebben die hier niet beantwoord is, kijk dan even bij veelgestelde
vragen via GOGO.nl/jobs of stuur een berichtje naar guidesyoungsters@sundiogroup.com

