
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACATURE EVENTMANAGER     

 (28 - 40 uur)  

 

Over ons         

Beleef Het Events is een evenementenbureau gericht 

op het realiseren en uitvoeren van diverse concepten, 

waaronder ‘Festivalbruiloft’, ‘Buiten Trouwen’ en 

‘Trouwen in de winter’. Hiervoor werken wij samen 

met diverse unieke locaties door heel Nederland en 

België die passend zijn bij onze concepten. Door de 

overweldigende vraag naar onze diensten zijn wij per 

direct op zoek naar een gedreven collega die samen 

met ons een nog groter succes van Beleef Het Events 

gaat maken.   

 

Wie ben jij?   

o Je hebt een relevante opleiding of ervaring  

richting evenementen 

o Je bent goed in regelen, organiseren en  

overzicht houden 

o In de drukste periodes vind je het niet erg  

om in de weekenden te werken 

o Je hebt horeca-ervaring  

o Je bent initiatiefrijk en houdt van aanpakken 

o Werken in de trouwbranche lijkt je fantastisch  

o Een combinatie van kantoorwerk en op de  

vloer spreekt je aan 

o Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kunt 

zelfstandig te werk gaan 

 

 

Locatie 

Combinatie van kantoor (Asperen), thuis & op locatie 

 

Functieomschrijving 

Dit is jouw kans om je te ontwikkelen tot een ervaren 

eventmanager, waarbij je de mogelijkheid krijgt 

om zelfstandig bruidsparen te begeleiden van de 

eerste aanvraag tot aan de bruiloft zelf.   

  

Als eventmanager ben jij het visitekaartje van Beleef 

Het Events. Zodra er een offerteaanvraag binnenkomt 

sta jij de toekomstige bruidsparen te woord en laat je 

hen zien wat de mogelijkheden zijn bij ons. Je denkt 

mee in de wensen van de bruidsparen weet dit om te 

toveren tot een onvergetelijke dag. Daarnaast bieden 

wij veel vrijheid om ideeën aan te dragen en onze 

concepten te innoveren. Je gaat werken in een 

gezellig, klein team, waarbij je veel 

verantwoordelijkheid krijgt en geen dag hetzelfde is. 

 

Interesse?  

Ben jij degene die bruidsparen het gevoel kan geven 

te gast te zijn op hun eigen feest, waarbij alles tot in 

de puntjes is geregeld? En heb je zin om met ons aan 

de slag te gaan? Leuk! Stuur een e-mail met je 

motivatie en CV naar claudia@beleef-het.nl en we 

nemen zo snel mogelijk contact met je op!  
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