
  

 

IFC zoekt stagiair(e) voor promotiefilm! 
 

Wie zijn wij 

IFC Groep is een full-service bureau dat zorgt dat de mensen voor wie de zorg is zich 

gastvrij voelen. Onder gastvrijheid verstaan wij; goed eten en drinken en alle service die 

nodig is om mensen zich thuis te laten voelen. Je welkom voelen en keuzevrijheid hebben 

staan hoog bij ons in het vaandel.  

 

Met innovatieve, flexibele en creatieve concepten zorgen wij voor een cultuurverandering, 

passie en beleving in de organisatie. Door de jaren heen hebben wij een geheel eigen 

manier van werken ontwikkeld. Zo hebben wij de afgelopen jaren in samenwerking met 

Saxion Hogeschool te Deventer onze eigen Gastvrijheidsbarometer ontwikkeld. Met de 

Gastvrijheidsbarometer kun je op een eenvoudige, leuke en innovatieve manier 

gastvrijheid meten.  

 

Met dit meetinstrument zijn wij bekend geworden in heel Nederland. In 2014 heeft IFC 

Groep hier zelfs de Innovatie Trofee 2014 mee gewonnen!  

 

 
 

De Gastvrijheidsbarometer kan worden ingezet om de gastvrijheid op ieder moment te 

kunnen meten en te borgen. Afhankelijk van de doelgroep worden de vragen gedefinieerd, 

deze vragen staan allemaal in verband met het PGO model: product, gedrag, omgeving. 

Door de eenvoud, visualisatie en de analyse functionaliteiten, wordt het product erg 

enthousiast door opdrachtgevers ontvangen. Om een indruk te krijgen van de 

Gastvrijheidsbarometer is er een demo beschikbaar op www.ifcgroep.nl/onderzoek. 

 

Wat wij zoeken 

Wij zoeken vanaf september 2015 een student die voor ons een promotiefilm wil maken 

voor de Gastvrijheidsbarometer. We zoeken iemand die een opleiding in deze richting doet 

en iemand die gaat voor een 100% kwalitatief eindproduct. 

 

Wat je verantwoordelijkheden zijn 

- Je bent verantwoordelijk voor het maken van een representatieve promotiefilm van de 

Gastvrijheidsbarometer . 

 

 



Wat we van je verwachten 

- Assertief, flexibel, oplossingsgericht en ondernemend; 

- Je hebt goede film skills; 

- Je hebt goede monteer skills; 

- Verantwoordelijkheid schrikt je niet af en je kan goed zelfstandig werken; 

- Je hebt affiniteit met gastvrijheid. 

 

Wij bieden jou: 

- Een operationele stage in het veld; 

- Een stage waarbij je veel contact hebt met klanten; 

- Een stage waarbij je veel verantwoordelijkheid hebt; 

- Een stage waarin je wordt gezien als een volwaardig teamlid; 

- Een stage-/reiskostenvergoeding van €250,-. 

 

Dus, wil jij werken in een bedrijf waarin je veel kunt leren en zelfstandig een bijdrage kan 

leveren aan de ontwikkeling van gastvrijheid? Ben jij leergierig, hardwerkend en heb je 

affiniteit met gastvrijheid? Dan ben jij wellicht de persoon die wij zoeken! 

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar h.woolderink@ifcgroep.nl met je 

motivatie en je CV!  

 

 

 
 

  



  

 

IFC zoekt stagiair(e) voor Gastvrijheidsbarometer! 
 

Wie zijn wij 

IFC Groep is een full-service bureau dat zorgt dat de mensen voor wie de zorg is zich 

gastvrij voelen. Onder gastvrijheid verstaan wij; goed eten en drinken en alle service die 

nodig is om mensen zich thuis te laten voelen. Je welkom voelen en keuzevrijheid hebben 

staan hoog bij ons in het vaandel.  

 

Met innovatieve, flexibele en creatieve concepten zorgen wij voor een cultuurverandering, 

passie en beleving in de organisatie. Door de jaren heen hebben wij een geheel eigen 

manier van werken ontwikkeld. Zo hebben wij de afgelopen jaren in samenwerking met 

Saxion Hogeschool te Deventer onze eigen Gastvrijheidsbarometer ontwikkeld. Met de 

Gastvrijheidsbarometer kun je op een eenvoudige, leuke en innovatieve manier 

gastvrijheid meten.  

 

Met dit meetinstrument zijn wij bekend geworden in heel Nederland. In 2014 heeft IFC 

Groep hier zelfs de Innovatie Trofee 2014 mee gewonnen!  

 

 
 

De Gastvrijheidsbarometer kan worden ingezet om de gastvrijheid op ieder moment te 

kunnen meten en te borgen. Afhankelijk van de doelgroep worden de vragen gedefinieerd, 

deze vragen staan allemaal in verband met het PGO model: product, gedrag, omgeving. 

Door de eenvoud, visualisatie en de analyse functionaliteiten, wordt het product erg 

enthousiast door opdrachtgevers ontvangen. Om een indruk te krijgen van de 

Gastvrijheidsbarometer is er een demo beschikbaar op www.ifcgroep.nl/onderzoek. 

 

Wat wij zoeken 

Wij zoeken vanaf september 2015 gedurende de periode van vijf maanden, een 

enthousiaste stagiair voor versterking van het IFC-team. De stagiair gaat zich richten op de 

uitbreiding en ontwikkeling van de Gastvrijheidsbarometer. 

 

 

 

 



Wat je verantwoordelijkheden zijn 

- Als stagiair(e) officemanager ben jij hét visitekaartje van het kantoor. Je ontvangt 

incidenteel bezoekers, maar je houdt je ook bezig met administratieve werkzaamheden, 

waarbij je kunt denken aan: de telefoon opnemen, klantbegeleiding, problemen oplossen, 

orders verwerken en offertes maken. 

- De Gastvrijheidsbarometer verder ontwikkelen. Je gaat analyses maken van de resultaten 

en meehelpen om rapportages te ontwikkelen voor de borging van de resultaten. 

- In teken van de borging ga je onderzoeken hoe de opdrachtgevers de resultaten en 

analyses willen ontvangen. 

- De borging en de wijkbarometer worden door jou verder ontwikkeld tot een goed 

werkend onderdeel van de Gastvrijheidsbarometer. 

 

Je bent: 

-     Assertief, flexibel, oplossingsgericht en ondernemend; 
-     Je hebt goede communicatie skills; 
-     Je bent niet bang om de telefoon op te nemen; 
-     Je schrijft foutloos Nederlands; 
-     Verantwoordelijkheid schrikt je niet af en je kan goed zelfstandig werken; 
-     Je hebt affiniteit met gastvrijheid; 
-      Je kan goed omgaan met verantwoordelijkheid en werkdruk. 
 
Wij bieden jou: 
 
-     Een stage waarin je wordt gezien als een volwaardig teamlid; 
-     Een stage waar je volop meedraait met de dagelijkse werkzaamheden; 
-     Een goed inzicht in de zorgbranche, met name in de gastvrijheid; 
-     Meewerken met een nieuw snel groeiend innovatief product; 
-      Een stageplek met veel verantwoordelijkheden; 
-      Een unieke begeleiding tijdens je stageperiode; 
-      Een stage-/reiskostenvergoeding van €250,-. 
 

Dus, wil jij werken in een bedrijf waarin je veel kunt leren en zelfstandig een 

bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van gastvrijheid? Ben jij leergierig, 

hardwerkend en heb je affiniteit met gastvrijheid? Dan ben jij wellicht de 

persoon die wij zoeken! 

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar h.woolderink@ifcgroep.nl 

met je motivatie en je CV!  

 

 

 

 


