EVENT MANAGER
MEDIOR / SENIOR

ARTVENTURA zoekt organisatie & management talent. Samen met het sales team maak jij
van iedere droom werkelijkheid. Je bent verantwoordelijk, je zorgt voor een gestructureerde
voorbereiding en geeft als manager leiding aan het team op een event. Je bent een ware
duizendpoot, een spin in het web en weet hoe je meerdere ballen tegelijk hoog kan houden.
Ervaring in de event-industrie is daarom een absolute pre.
Wat ga je doen?
- Het managen van Artventura evenementen, dit houdt onder anderen in;
- Voorbereiden en controleren van de productie
- Als event manager en eindverantwoordelijke aanwezig zijn op events
- Aansturen van het team op evenementen
- Het maken van een (operationele) planning per event met oog voor het grotere plaatje
- Bijwonen van creatieve, productionele en operatieve meetings intern en met klanten
- Het overleggen van pre- en postproductie met het management team
Wie ben jij?
- Je bent de organisatorische kracht die Artventura evenementen in goede banen leidt
- Je hebt ervaring als party manager, event manager of vergelijkbaar
- Je bent communicatief vaardig; je bent een belangrijke schakel in ons team dus
communicatie is key
- Je hebt oog voor detail
- Je bent creatief en kan snel schakelen in lastige situaties
- Je houdt van aanpakken en bent niet voor één gat te vangen
- Je weet hoe je meerdere ballen tegelijk in de lucht moet houden
- Natuurlijk ben je exibel, events vinden namelijk regelmatig in de avonden en weekenden
plaats
- Je hebt a niteit met evenementen in het hoogsegment
- Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau
- Je bent full-time en per 1 september beschikbaar
- Je bent woonachtig in omgeving Amsterdam en in bezit van Rijbewijs B
Wat mag je van Artventura verwachten?
- Een dynamische werkomgeving waar geen dag hetzelfde is
- Een jong en professioneel team vol ambitie
- Een plek waar zelfstandigheid en initiatief snel beloond worden
- Veel vrijheid, verantwoordelijkheid en uiting in je werk
- Werken voor de meest bijzonderen klanten en op de tofste locaties in Amsterdam (en soms
daar buiten)
- Marktconform salaris en interessante extra’s
- De nieuwste Van Moof van de zaak
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SOLLICITEREN?
Mail jouw motivatie en CV met foto naar info@art-ventura.nl

