
 

Vacature Mingle the Single Host / Activiteiten begeleider 

 
Ben jij opzoek naar de leukste (bij)baan van Nederland? Heb jij het DNA van Mingle the Single in 

je? Word onze nieuwe host! 

Het is zaterdagochtend en je ontvangt de deelnemerslijst voor de Stadswandeling die je deze middag 

gaat begeleiden. Je zorgt dat je ruim op tijd bent op de startlocatie (een half uur eerder) om de 

eerste deelnemers een warme ontvangst te geven. Je bent het aanspreekpunt van de deelnemers en 

maakt gezellig een praatje zodat iedereen zich op zijn/haar gemak voelt. Als iedereen is gearriveerd 

heet je alle singles nogmaals van harte welkom en geef je de gehele groep een korte uitleg over de 

activiteit. Dan gaan de deelnemers van start en ga jij naar de eerste horeca locatie om te kijken of 

alles goed verloopt. Bij de horeca ben jij het visitekaartje van het bedrijf Mingle the Single en laat je 

je gezicht even zien bij de manager. Op naar de volgende locatie! Wanneer de activiteit op zijn einde 

loopt ben je ook nog aanwezig en vraag je hoe de deelnemers het hebben gehad. De deelnemers zijn 

positief verrast over hoe leuk een activiteit voor singles kan zijn en bedanken je voor de fijne 

begeleiding. Dan ga je naar huis met een grote glimlach, wat heerlijk om dit werk te mogen doen! 

Wanneer is de volgende keer? 

 

Wie ben jij? 

• Dat je van mensen houdt en sociaal bent spreekt voor zich. 

• Je zorgt ervoor dat de deelnemers zich op hun gemak voelen. 

• Je staat makkelijk voor een groep en communiceert helder. 

• Je zorgt dat alles vlekkeloos verloopt en hebt oog voor detail. Ook bij onverwachte situaties 

weet je te schakelen. 

• Je aanstekelijke enthousiasme zorgt voor een glimlach bij alle singles en daar krijg jij dan 

weer energie van. 

• Je bent tussen de 25 en 65 jaar oud. 

• Je hebt bij voorkeur al ervaring met het begeleiden van groepen of om voor een groep te 

staan. 

• Je bent beschikbaar in het weekend. 

Mingle the Single is een jong bedrijf gevestigd in de Hoeksche Waard en organiseert activiteiten voor 

singles vanaf 25 jaar, zoals speeddates, (sportieve) buitenactiviteiten, stadswandelingen, borrels, etc. 

Bij ons is alles tot in de puntjes geregeld en we zorgen dat iedereen zich op zijn/haar gemak voelt. 

Een goed service en kwaliteit zijn voor ons en onze deelnemers erg belangrijk. Momenteel zijn we 

vooral actief in het Zuid Westen van Nederland en in het Oosten, maar binnenkort ook in andere 

provincies! 

 

Wat bieden wij? 

• Een fantastische (bij)baan waarbij je geregeld een activiteit of speeddate begeleidt voor 

singles bij jou in de buurt. 



 
• Mega veel voldoening in je werk, want je maakt mensen blij en kan echt iets voor iemand 

betekenen. 

• Onderdeel van ons super gezellige team, een gezellige lunch of borrel op kantoor met alle 

Mingle the Single hosts. 

• Zelf inschrijven voor het hosten van activiteiten wanneer je beschikbaar bent (meestal in het 

weekend). Een vergoeding per gehoste activiteit (ZZP) of uitbetaling via een 0-uren contract. 

Meer informatie? Neem contact op met Laura van Veenendaal of Natascha de Ruiter via 

info@minglethesingle.nl of 0186-22 00 00  

Solliciteren? Stuur ons een leuk filmpje van je zelf! info@minglethesingle.nl  
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