VEELGESTELDE VRAGEN

1. Wat verwachten wij van de GOGO reisleiding?
In de vacaturetekst op de website staat omschreven wat wij zoeken in jouw
persoonlijkheid. Daarnaast hebben we een voorkeur voor het volgende profiel:










Je spreekt naast Nederlands ook Engels en bij voorkeur een 2e vreemde taal.
Je bent niet bang om Engels te praten en begrijpt dat je dit dagelijks zal gaan
doen.
Een studie richting toerisme/events/Leisure/animatie is mooi meegenomen, maar
zeker niet noodzakelijk. Wij vinden jou als persoon belangrijker dan je
studiekeuze.
Je volgt een MBO/HBO/Universitaire studie of je hebt al een studie afgerond.
Je bent tussen 20 en 26 jaar oud. Ben je jonger dan 20 jaar, dan zal je ons
absoluut moeten overtuigen tijdens de GOGO Talent Day.
Je bent minimaal beschikbaar tussen 20 juni en 20 augustus, maar je mag jezelf
ook aanmelden voor het begeleiden van de examenweken. Daarvoor verwachten
we een minimale beschikbaarheid van 20 mei tot en met 20 augustus.
Je bent in het bezit van een Nederlands paspoort of ID kaart. Daarnaast zou je
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overhandigen mocht hier om
gevraagd worden.

2. Wat voor werkzaamheden heb je als reisleider?
Het allerbelangrijkste als GOGO reisleider is dat je gasten helpt om hun vakantie nog
gaver, mooier & beter te maken dan zij zelf zouden kunnen organiseren. Dit doe je door:







Gasten op te vangen op de luchthaven en/of welkom te heten op bestemming.
Enthousiast te vertellen over alle ins & outs op bestemming.
Activiteiten en tickets te verkopen. En je eigen administratie bij te houden.
Mee op pad te gaan met alle party & chill activiteiten.
Vriendelijk te zijn tegen lokale partners vanuit horecazaken en agentschappen.
24/7 klaar te staan om gasten te helpen met problemen, vragen en calamiteiten.

Ben je benieuwd hoe een dag van een reisleider eruit ziet? Ga dan terug naar
GOGO.nl/jobs en klik op “dag van een reisleider”.

3. Van wanneer tot wanneer loopt het seizoen voor GOGO?
Voor het hoogseizoen vragen wij een minimale beschikbaarheid van 20 juni tot en met
20 augustus. Indien je jezelf wil aanmelden voor een hoogseizoen inclusief
examenweken, dan vragen we een minimale beschikbaarheid van 20 mei tot en met 20
augustus.

4. Worden reiskosten van en naar bestemming verzorgd?
Yes, GOGO verzorgt je heen- en terugreis naar bestemming.

5. Regelt GOGO je huisvesting?
Jazeker. Reken er wel op dat je een kamer of appartement deelt met je teamgenoten.

6. Hoe zien de GOGO trainingsdagen eruit?
Tijdens de GOGO trainingsdagen word je klaargestoomd voor een seizoen als reisleider
en gaan we aan de slag met alle dingen die er op je pad kunnen komen tijdens het
seizoen. Het is een interactieve training met workshops, activiteiten en rollenspellen. De
training vindt plaats in een groepsaccommodatie waar je minimaal 3 dagen zal
verblijven. De training wordt geheel verzorgd vanuit GOGO en is verplicht voor deelname
aan een seizoen.

7. Wat ga ik verdienen als ik voor GOGO ga werken?
Je krijgt een basissalaris en de kans om extra commissie te verdienen. Hierover hoor je
meer tijdens de GOGO Talent Day.

8. Wanneer weet ik naar welke bestemming ik ga?
Dit vertellen wij je tijdens de GOGO trainingsdagen. Het is een enorme uitdaging om te
zorgen dat we onze teams qua persoonlijkheden en beschikbaarheid per reisleider zo
goed mogelijk samenstellen. Daarom zien we je graag een paar dagen bij de training,
voor we je definitief indelen.

9. Kun je vanuit GOGO ook doorstromen naar andere reismerken binnen Sundio
Group?
Ja, dit kan. Bij goed functioneren en afhankelijk van je persoonlijke voorkeur voor een
winter- of zomerbaan, kun doorstromen naar andere reisleidingfuncties. En het kan je
helpen om te solliciteren naar andere functies binnen Sundio Group.

10. Mijn vraag is nog niet beantwoord.
Heb je een brandende vraag die we niet hebben beantwoord? Stuur dan een mailtje naar
guidesyoungsters@sundiogroup.com .

