Vacature minister Toerisme en Gastvrijheid
Draag direct bij aan het bruto nationaal geluk van Nederland
Naar het pretpark met je kinderen? Een biertje drinken op het terras? Samen een weekje
vakantie in Nederland of naar het buitenland? Nederlanders behoren tot het meest
reislustige volk ter wereld. Ons eigen land is vakantieland nummer één, maar we reizen ook
massaal naar andere landen. Nederland is een populaire bestemming voor buitenlandse
vakantiegangers en voor zakelijke reizigers. De toerisme- en gastvrijheidssector is goed voor
ruim 90 miljard euro en 1 op de 13 banen in ons land. De maatschappelijke bijdrage aan
ontspanning, welzijn en gezondheid is minstens zo belangrijk. Zo draagt de sector bij aan het
Bruto Nationaal Product en aan het Bruto Nationaal Geluk.
De sector is keihard geraakt door de coronacrisis en uitdagingen waar de sector voor staat
vragen lef, focus en daadkracht én een minister voor Toerisme en Gastvrijheid.
Gastvrij Nederland is daarom op zoek naar een
MINISTER VOOR TOERISME EN GASTVRIJHEID
(FULLTIME)
Functie
• Je vervult een voortrekkersrol bij het herstel en de groei van de sector, en draagt zo bij
aan de welvaart en het welzijn van Nederland én dus bovenal aan de groei van het bruto
nationaal geluk.
• Je ontwikkelt een meerjarenstrategie met alle relevante publieke én private partijen op het
brede terrein van de gastvrijheid.
• Je werkt samen met andere ministeries, provincies, gemeenten en ondernemers om de
sector te herstellen en versterken.
• Je coördineert -en intervenieert waar nodig- richting aanpalende beleidsterreinen zoals
natuur en landschap, waterbeleid, infrastructuur, sociaal beleid, sport en cultuur, fiscaal
beleid en regionaal en internationaal beleid.
• Je bent voorzitter van de Taskforce Toerisme en Gastvrijheid.
• Je bent eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie van het departement
Toerisme en Gastvrijheid.
Wat vragen wij?
•
•
•
•

Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
In bezit van daadkracht en overtuigingskracht.
Ondernemend, creatief, initiatiefrijk, praktisch ingesteld en resultaatgericht.
Hart voor de brede toeristische- en gastvrijheidssector.

Reageren
Helaas, U kunt nog niet reageren omdat de functie nog moet worden gecreëerd. Gastvrij
Nederland roept formerende partijen op om in het nieuwe Kabinet ruimte te maken voor een
minister van Toerisme en Gastvrijheid.

