VACATURE EVENTMANAGER

(32 uur – 40 uur)

Werkgever: Raad en Daad evenementen
Plaats: Zoetermeer
Plaatsingsdatum: 1 mei 2018
Functieomschrijving:
Raad en Daad evenementen is opzoek naar een
Eventmanager m/v voor 32 – 40 uur per week
Raad en Daad evenementen is een snelgroeiend bedrijf die de mooiste
evenementen organiseert van middelgroot tot groot. Wij zoeken daarom ook een
ervaren eventmanager met een goed netwerk die efficiënt en professioneel aan de
slag kan gaan. Een evenement organiseren doe je met passie en een hoop lol. Je
vindt het niet erg om in de avonduren, weekenden en/of op feestdagen te werken.
Je dient er rekening mee te houden dat eventdagen lang kunnen zijn en deze van
het begin tot eind in goede banen dienen te worden begeleid. Bovenal vindt je het te
gek om nieuwe dingen te verzinnen om onze trouwe klanten continue te verrassen
met te gekke concepten.
Wat doe je precies als eventmanager bij Raad en Daad evenementen?
-

-

-

-

-

-

Je werkt intensief samen met de andere eventmanagers van Raad en Daad
evenementen om de mooiste eventconcepten te bedenken. Je hebt een
buddy waarmee je spart en ieders werk nakijkt voor het beste resultaat. Want
bij Raad en Daad evenementen gaan we enkel voor GOUD!
Je bent verantwoordelijk voor het gehele proces vanaf de intake tot en met
de uitvoering van het project. Zelfstandigheid en professioneel werken is een
must!
Je stimuleert continue verbeteringen door nieuwe ideeën op te doen en het
gehele proces continue met een kritische blik te bekijken. Iedere week doe je
inspiratie op om je zelf te verbeteren.
Je bent een teamplayer en draagt bij aan het plezier op de werkvloer.
Enthousiasme en betrokkenheid bij Raad en Daad evenementen is heel erg
belangrijk.
Je bewaakt de deadlines van jouw projecten goed. Je hebt alles onder
controle, altijd overzicht en bent stressbestendig. Organiseren is een vak en
daar ben je goed in.
Je evalueert ieder project, noteert eventuele verbeterpunten en gaat vol
enthousiasme door om nieuwe klanten binnen te halen en relaties te
onderhouden.

-

Je bent een duizendpoot die zich direct in ieder bedrijf kan inleven om de
beste maatwerk concepten te bedenken. Een eenmalig event krijgt pas
meerwaarde wanneer dit onderdeel is van het grotere geheel.
Je bent creatief en assertief.
Je bent met je vak bezig en altijd opzoek naar nieuwe dingen. Het internet
afstruinen en beurzen bezoeken vindt je leuk.
Je hebt gevoel voor design en je kan een event niet alleen goed stylen, maar
ook de logistiek en de indeling van het event is appeltje eitje voor jou.
Je moet goed overweg kunnen met een MAC.
Administratie zoals facturatie, begrotingen maken behoort ook tot jouw
takenpakket.
Draaiboeken maken, leveranciers aansturen en plannen doe je uiterst
nauwkeurig.

-

Wat neem je mee als succesvolle eventmanager?
- Je hebt HBO werk en denkniveau verkregen door opleidingen en/of ervaring
- Je hebt een mooi netwerk opgebouwd aan leveranciers binnen de branche
- Je hebt een goed netwerk opgebouwd in het bedrijfsleven
- Je kunt goed en snel schakelen. Je bent stressbestendig en kan meerdere projecten
tegelijk aan
-

Je neemt initiatief om bij te sturen en komt met nieuwe ideeën
Je hebt aantoonbare kennis en kunde om grote evenementen te kunnen managen.
Je resultaatgerichte, communicatieve en mensgerichte vaardigheden zijn goed
ontwikkeld
Je bent een representatief en vlot persoon, je bent namelijk een “visitekaartje” van
Raad en Daad evenementen.

Wat krijg je ervoor terug?
Naast een veelzijdige en afwisselende functie binnen een ambitieuze organisatie en
een enthousiast team van professionals bieden we jou:
-

Een tijdelijk dienstverband met zicht op een vast dienstverband
Een goed salaris, waarbij de functie is ingedeeld in CATS schaal conform de
CAO uit de branche
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden; b.v. een laptop en een telefoon
van de zaak
Een inspirerend kantoorpand als uitvalsbasis op een steenworp afstand van
de bus en station Zoetermeer
Veel ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Je wordt een echte
ondernemer!
Een informele sfeer in een dynamische organisatie
Mogelijkheden tot flexibel werken, waardoor er een goede balans tussen werk
en privé mogelijk is

Solliciteren
Ben jij de eventmanager die het verschil maakt? Laat wat van je horen en overtuig
ons!
Stuur je CV, een kort introductie filmpje en een gave foto toe naar
info@raadendaadevenementen.nl
Contactpersoon voor deze vacature is Tim van Eekelen, ondernemer van Raad en
Daad evenementen, telefoon 0624820391 en email tim@raadendaadevenementen.nl
Een pre-employment screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Na ons
intakegesprek ontvang jij een businesscase om verder uit te werken. Ben jij geschikt
voor de baan? Dan wordt jouw leven in maart ineens een heel stuk feestelijker!

Raad en Daad evenementen
Cobaltstraat 7
2718 RM Zoetermeer
079 331 19 22
www.raadendaadevenementen.nl

