Vacature - Event Verantwoordelijke
WIE
Als vooruitstrevend cateringbedrijf zijn Events Catering Bevers & b-verse trendsetters in
catering- en event opdrachten. Wat in 1974 begon als een eenmanszaak groeide de afgelopen
jaren uit tot een internationaal (Benelux) cateringbedrijf dat in 2017 en 2018 genomineerd
werd voor Kemphaan v/h jaar (2017) alsook voor Gault Millau catering awards (2018).
Met meer dan 20 collega’s veroveren wij de cateringmarkt met onze unieke happy f&b
ingrediënten.
Ronde van Vlaanderen, RSCA, Dranouter, Circuit Franchorchamps, … behoren tot onze
klanten (Events Catering Bevers).
Verder bedienen we net zo graag B2B klanten op hun wenken met o.a Umicore, Katoen Natie,
Exxon Mobil, … (b-verse)

Taken en verantwoordelijkheden
JOB
Als event coördinator ga je mee op evenementen – meestal in een leidinggevende of
coördinerende rol – en ben je de spil tussen onze klanten en onze uitvoerende crew. In de
eerste plaats zorg je ervoor dat je onze klanten een top event bezorgt.
Diversiteit zie je als een troef en je schrikt er niet voor terug om je handen uit de mouwen te
steken als crewmedewerker, host(ess), …
Naast de tevredenheid van onze klanten waak je er ook over dat onze crew steeds met onze
signature Big Smile aan het werk gaat. Je bent verantwoordelijk voor het opleiden, briefen,
coördineren, coachen en motiveren van medewerkers zowel in groep als individueel.
Na elk evenement besteed je voldoende aandacht aan nazorg door onder andere een kort
verslag te maken. Naast je event werk krijg je mogelijks ondersteunende taken toegewezen
zoals bijvoorbeeld verantwoordelijkheid over personeelsplanning. Ben jij een spring-in ’t-veld
met interesse in events dan willen wij jou zeer graag eens ontmoeten!
Kwalificaties en vaardigheden
PROFIEL










Je hebt een hogere opleiding gevolgd die in relatie staat met het organiseren van
evenementen of een opleiding die een relevante link heeft met onze sector.
Je voelt je als een vis in het water op events en draagt graag bij tot een groter geheel.
Je bent de verantwoordelijkheid zelve, bent stressbestendig en denkt niet in problemen, maar
alleen in oplossingen.
Je kan goed inschatten wat onze klanten verwachten en gebruikt je ervaring om hen te
adviseren en net dat tikkeltje meer te brengen.
Het aansturen, coachen en motiveren van groepen en/of individuen is iets waar jij in uitblinkt.
Je communiceert op een directe, maar contactvaardige manier.
Je beschikt over een gezonde dosis mensenkennis en inschattingsvermogen.
Flexibiliteit is your middle name.
Je staat elke dag op met een Big Smile en laat die niet thuis als het even minder gaat.

VERWACHTINGEN









De catering- en eventwereld kent geen geheimen voor jou of je wilt die geheimen leren
kennen.
Eerdere ervaring in catering of met het aansturen van groepen is een troef.
Week; of weekendwerk en onregelmatige uren zie je als een uitdaging die je graag aangaat.
Je past je makkelijk aan in een omgeving die soms snel evolueert.
Je houdt van een apero op vrijdagavond en een lekker kopje koffie op maandagmorgen.
Je hebt een verzorgd en positief voorkomen.
Je spreekt Nederlands en hebt een goede kennis van Frans en Engels.
Je beschikt over een rijbewijs B en hebt bij voorkeur een eigen wagen. Een hoger rijbewijs is
een pluspunt.
TAKEN









Een grondige voorbereiding v/h evenement en het opstellen van een uitgebreid en
gedetailleerd draaiboek.
Uitwerken van een strak budget dat je strikt respecteert, resultaat gericht werken.
Onderhandelen met leveranciers.
Communicatie en professionele samenwerking met iedereen die betrokken is bij de
organisatie (plaatselijke overheden en diensten, vrijwilligers, deelnemers, …).
Opstellen van medewerkers- en transportplanning in overleg met onze logistieke dienst.
Opstellen van materiaalbonnen in overleg met onze logistieke dienst.
Je werkt nauw samen met onze de commerciële dienst over gemaakte afspraken: ‘Klant is
koning’.
WIJ BIEDEN






Een uitdagende en gevarieerde job.
Ruimte voor initiatief en creativiteit.
Een stimulerende werkomgeving.
Werkzekerheid in een stabiel en groeiend bedrijf (vaste indienstname na interim/flexi
arbeid).



Een competitieve verloning.

Geïnteresseerd? Klik HIER om u aan te melden.
Stuur uw CV na aanmelding binnen de 4 dagen naar hospitality@cateringbevers.com
en je vermeldt als referentie je naam en ‘Event verantwoordelijke’.

