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Stokerij De Molenberg distilleert sinds 2010 single malt whisky en opende eind 2014 een 
bezoekerscentrum aan de stokerij. Jaarlijks verwelkomen we hier duizenden bezoekers van 
over de hele wereld. In functie daarvan zijn we op zoek naar een deeltijds medewerker/gids 
M/V voor het bezoekerscentrum van de stokerij (15u / weekend, ca. 2.5 weekends / maand). 

Medewerker Bezoekerscentrum (M/V) 
Stokerij De Molenberg, Blaasveld  

Jouw taak 

 Je bent samen met een directe collega verantwoordelijk voor het dagelijks beheer 
van het bezoekerscentrum Stokerij De Molenberg (Klaterstraat 1 te Blaasveld). 

 Je ontvangt bezoekers en klanten en verzorgt rondleidingen in meerdere talen 
(Nederlands, Frans en Engels). 

 Je staat in voor een goed beheer van de winkelruimte en een klantgerichte opvolging 
hiervan. Je verzorgt op een accurate manier alle bijhorende documentverrichtingen. 

 Je assisteert bij de organisatie van evenementen in nauw overleg met collega’s en 
externe partners. 

Jouw profiel 

 Je hebt een sterke interesse in whisky en kan er met passie over vertellen 
 Je combineert een enthousiaste en klantgerichte instelling met een administratieve 

accuraatheid en sterke communicatieve vaardigheden  
 Je bent een gedreven en vlotte publieksbegeleider en straalt enthousiasme uit 
 Je gidst belevingsgericht met aandacht voor interactiviteit 
 Je bent flexibel ingesteld 
 Je bent bereid weekends en indien nodig ook ’s avonds te werken 
 Je hecht belang aan een verzorgd voorkomen 
 Je woont bij voorkeur binnen een vlot bereikbare afstand van de stokerij  
 Je spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Frans en kan in deze talen vlot gidsen 
 Extra talen zijn een pluspunt. 
 Ervaring als gids of andere relevante ervaringen zijn een pluspunt 

Het Anker biedt je een leuke bijverdienste aan binnen een dynamische, familiale omgeving 
en dit vanaf 1 september. Het aantal uren kan mogelijks uitgebreid worden in combinatie met 
andere taken binnen de brouwerij/stokerij. 

Interesse ? Stuur dan vóór zondag 6 augustus 2017 jouw motivatiebrief en CV naar Kristina 
Loriers (kristina@hetanker.be)  

Brouwerij Het Anker, Guido Gezellelaan 49, 2800 Mechelen 
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