PROJECT MANAGER ARTVENTURA
MEDIOR / SENIOR

Artventura verzorgt full-service event producties voor bedrijven, merken, PR/event-bureaus en particulieren. Wij
zijn gespecialiseerd in het uitdragen van de corporate identity van onze klanten. Ieder event is uniek en wordt
volledig geproduceerd naar wensen van de klant. Ons portfolio bestaat uit (inter)nationale klanten als Adidas,
Deloitte, Louis Vuitton, Zalando, Mercedes en nog vele anderen. Meer weten? Ga naar art-ventura.nl.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Artventura zoekt organisatie & productie talent. Samen met het team maak jij van iedere droom werkelijkheid. Je
bent verantwoordelijk voor jouw projecten van aanvraag tot uitvoering. Je zorgt voor een doeltre end sales traject,
een gestructureerde voorbereiding en geeft als manager leiding aan het team op een event. Je bent een echte
team-player en weet hoe je verschillende projecten gelijktijdig perfect laat verlopen. Ervaring in de event-industrie
is een absolute pre.
Het managen van projecten bij Artventura houdt onder anderen in:
- Verantwoordelijkheid dragen voor het volledige project, van aanvraag, planning, productie en uitvoer tot
facturatie
- Aanspreekpunt voor zowel opdrachtgever als leveranciers en personeel
- Bijwonen van creatieve, productionele en operatieve meetings intern en met klanten
- Monitoren van sales trajecten rondom jouw project, contact met de opdrachtgevers
- Voorbereiden en controleren van het pre-productie traject
- Het maken van een (operationele) planning per event met oog voor het grotere plaatje
- Het uitrollen en managen van de volledige productie
- Als event manager eindverantwoordelijk zijn op events
- Het monitoren van budgetten en marges en facturatie

JOUW PROFIEL

-

Je hebt minimaal 4 jaar ervaring als project manager en/of event manager en een afgeronde HBO-opleiding
Je bent communicatief vaardig; je bent een belangrijke schakel in ons team én naar opdrachtgevers
Je bent creatief, kan snel schakelen en je weet hoe je meerdere ballen tegelijk in de lucht moet houden
Je ben hands-on, houdt van aanpakken en bent niet voor één gat te vangen
Natuurlijk ben je exibel, events vinden namelijk regelmatig in de avonden en weekenden plaats
Je hebt a niteit met evenementen in het hoogsegment
Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
Je bent full-time en op korte termijn beschikbaar
Je bent woonachtig in omgeving Amsterdam en in bezit van Rijbewijs B

WAT BIEDEN WIJ?

-

Een dynamische werkomgeving waar geen dag hetzelfde is
Uitdagende projecten voor de meest uiteenlopende nationale en internationale klanten
Altijd werken op de meest bijzondere event locaties en een jne werkplek op ons kantoor in Amsterdam Noord
Een jong en professioneel team vol ambitie
Een plek waar zelfstandigheid en initiatief snel beloond word
Veel vrijheid en verantwoordelijkheid in je werk
Marktconform salaris en interessante extra’s
De nieuwste VanMoof van de zaak

SOLLICITEREN?
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Mail jouw motivatie en CV met foto naar info@art-ventura.nl

