
De TAKEN van een Event Manager zijn breed en omvatten:
- een grondige voorbereiding van het evenement en opstellen van
een uitgebreid en gedetailleerd draaiboek
- uitwerken van een strak budget dat je strikt respecteert
- onderhandelen met leveranciers
- communicatie en professionele samenwerking met iedereen die
betrokken is bij de organisatie (plaatselijke overheden en diensten,
vrijwilligers, deelnemers, sportclubs)
- engageren, briefen en aansturen van medewerkers, sportclubs en
vrijwilligers
- instaan voor het goede verloop van het evenement van opbouw
tot afbraak- opstellen van medewerkers- en transportplanning
- je werkt nauw samen met project management

- 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 hebt minimum 2 jaar relevante ervaring opgebouwd in een
gelijkaardige functie
- je bent tweetalig (NL-FR) of je beheerst de Franse taal goed
- je beschikt over een rijbewijs B
- je hebt affiniteit met de sportwereld, een passie voor het
organiseren van evenementen, streeft steeds naar het mooiste en
beste en gaat steeds op zoek naar nieuwe en innoverende
elementen
- je respecteert deadlines en procedures, je hebt oog voor detail,
bent sociaal vaardig, sterk in onderhandelen en kan omgaan met
‘last minute’ druk
- je wil en kan te allen tijde de verantwoordelijkheid dragen voor
het evenement
- je hebt geen 9 tot 5-mentaliteit en bent bereid te werken tijdens
het weekend

Functie

Als EVENT MANAGER bij Zelos
Events ben je verantwoordelijk
voor de volledige logistieke
uitvoering, organisatie en verloop
van onze sportevenementen.  Je
werkt nauw samen met Project
Management en rapporteert aan
het management team. De
beleving van de sponsors, atleten,
deelnemers en toeschouwers staat
hierbij steeds centraal.

- een uitdagende en gevarieerde
job
- ruimte voor initiatief en
creativiteit
- een stimulerende werkomgeving
- werken in een jong, dynamisch,
groeiend bedrijf
- een competitieve verloning

EVENT MANAGER

PROFIEL

Wij bieden

Interesse? Stuur je CV met
motivatie naar info@zelos.be 


