
JOBS '20 // EVENT MANAGER // BEACH 
CLUB  

#WORKISBETTERATTHEBEACH 
Keep in mind: We hire the person, not the CV  

Als operationeel event manager ben je samen met de tweede event manager verantwoordelijk voor het 
hele proces van aanvraag tot de operatie van diverse events. Je legt het eerste contact, inventariseert 
de wensen, stelt offertes op en zorgt dat de events strak en vlekkeloos verlopen. Verder draag je zorg 
voor de (financiële) afhandeling en onderhoud je relaties.  

Van vergaderingen tot bruiloften en van verjaardagen tot festivals, jij regelt het. Je krijgt energie van 
het contact met de klant en vindt het leuk om je event team aan te sturen op de dag zelf.  

Dit ben jij:  

★ Organiseren & plannen zit in je bloed  

// je bent heel secuur in het voorbereiden en uitvoeren van je werk.  

★ Sociaal sterk met goed inlevingsvermogen  

// je kunt je inleven in de wensen van de klant en deze vertalen naar een gestroomlijnd 
dagprogramma. Verder weet jij altijd de juiste dingen te zeggen om iemand met een goed 
gevoel de deur uit te laten lopen.  

★ Krijgt energie van mensen en het strand  
// je krijgt energie van contact (bellen/mailen/meeten) met de klant en je team en 
weet deze energie ook over te dragen. Verder word je ENORM blij van jouw kantoor 
met uitzicht op zee :)  
 

★ Creatief en gevoel voor styling 
// jij weet hoe een ruimte er mooi en stijlvol uit hoor te zien en geeft net die creatieve 
touch op een event. 

Dit ga je doen:  

★ Voorbereiden, aansturen en uitvoeren events  

// alle geagendeerde events worden tot in de puntjes voorbereid en samen met je 



event team zorg je dat de klant een perfecte stranddag beleefd.  

★ Afhandelen van events en onderhouden relaties  

// na afloop van het event zorg je dat je feedback inventariseert, de betalingen 
worden gedaan en alle administratie netjes op orde is. Ook probeer je bestaande 
klanten warm te houden voor opvolgende events.  


