
 

Het Anker 
brouwerij - stokerij - brasserie - hotel www.hetanker.be T +32 15 28 71 41 BTW BE 400 793 706 IBAN BE 65 2300 6159 2996 
Guido Gezellelaan 49 - 2800 Mechelen – Belgium info@hetanker.be  Bank 230-0615929-96 BIC GEBABEBB 

Brouwerij Het Anker brouwt al vijf generaties lang in Mechelen. Sinds 2010 stoken we ook Gouden 
Carolus whisky in Stokerij De Molenberg in Blaasveld, de 17de -eeuwse familiehoeve. We blijven met 
toewijding het bier- en whiskygamma Gouden Carolus verder uitbouwen. Dagdagelijks verwelkomen 
we ook bezoekers van over de hele wereld in onze bezoekerscentra in de brouwerij en stokerij. We 
zijn daarom op zoek naar enthousiaste en flexibele publieksbegeleiders met een statuut van 
zelfstandige om ons gidsenteam te versterken.  

 

STOKERIJ/BROUWERIJ GIDS  
(zelfstandig statuut) 

Jouw job 

Je gidst met passie en enthousiasme groepen in Stokerij De Molenberg en Brouwerij Het Anker. Je laat 
hen kennismaken met ons familieverhaal, onze werking, het productieproces en onze producten. Na 
afloop begeleid je de bezoekers bij de degustatie van whisky en bieren.  

Jouw profiel 

• Je bent een gedreven en vlotte publieksbegeleider en straalt enthousiasme uit. 

• Je gidst belevingsgericht met aandacht voor interactiviteit. 

• Je hebt kennis van whisky en bier of je hebt interesse in de beide en wil je engageren om er 
alles over te leren. 

• Je bent communicatief. 

• Je bent flexibel ingesteld. 

• Je hecht belang aan een verzorgd voorkomen. 

• Je bent beschikbaar in de week en weekend (volgens beschikbaarheid). 

• Je kan minstens 5 gidsbeurten per maand voor je rekening nemen.  

• Je woont in de regio. 

• Je spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Frans en kan in deze talen vlot gidsen. 

• Extra gidstalen zijn een pluspunt. 

• Ervaring als gids of andere relevante ervaringen zijn een pluspunt. 

• Je hebt een statuut van zelfstandige. 

Het Anker biedt je een leuke bijverdienste binnen een dynamische, familiale omgeving. 
 
Interesse?  
 
Stuur dan snel jouw motivatiebrief en CV naar: 
Katia Schotte (gidsen@hetanker.be) Brouwerij Het Anker, Guido Gezellelaan 49, 2800 Mechelen 
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