Eventmanager
Wij zoeken een evenementenmanager die houdt van vakantie!
Wij gaan uitbreiden en bieden jou als reislustig persoon de unieke kans om tijdens je
maanden verblijf in bijvoorbeeld Australië of Azië gewoon doorbetaald te krijgen.

Wie is Inhouse Kerstmarkt?
Wij zijn een jonge onderneming gevestigd te Heerhugowaard, opgestart in 2014. In de
afgelopen jaren hebben wij veel kerstmarkten mogen organiseren voor de mooiste
bedrijven van Nederland. Wij maken gebruik van een flexibele pool van circa 150
medewerkers van jong tot oud, die het leuk vind om tijdens het kerstseizoen met ons te
werken.
Inhouse Kerstmarkt verzorgt een op maat gemaakte zakelijke kerstmarkt compleet naar
de wensen van de klant! Elke medewerker stelt zijn of haar kerstgeschenk / kerstpakket
geheel zelf samen bij één van de vele kerstkramen. Er kan ook een keuze gemaakt
worden voor een traditioneel kerstpakket of een donatie aan een goed doel.
Ons hoogseizoen is tijdens de herfst en winter en kunnen jou daarom een leuk voorstel
doen.

Wie zoeken we?
Wij zoeken iemand die openstaat voor een andere baan dan dat je gewent bent. We
zoeken een fitte enthousiaste project- of evenementenmanager die zijn of haar mannetje
wel staat. Je bent gedreven en wilt snel leren. Gaat een evenement niet zoals verwacht,
kun jij de klant geruststellen en zorgen voor een oplossing.
Op kantoor werk je met een klein team en ben je soms alleen (en werk je zelfstandig),
omdat de accountmanagers op pad zijn. Dit geeft jou ook de mogelijkheid om thuis of op
een terrasje te werken, dit betekent dat je zelf je verantwoordelijkheid draagt over je
werkzaamheden die je oplevert. Daarnaast ben je in het bezit van een rijbewijs en ben je
woonachtig in Noord-Holland.
En onze belangrijkste eisen; jij wilt reizen, jij wilt de wereld ontdekken, jij wilt lang vrij!

Wat ga jij bij ons doen?
Ok, je ziet jezelf wel in het bovenstaande profiel, maar kun jij de werkzaamheden ook
aan? Wij vinden het belangrijk dat je bereid bent om te leren, mochten er
werkzaamheden zijn die je nog niet eerder hebt gedaan, geen probleem!
Tijdens de kantoordagen behandel je e-mails en telefoongesprekken. Je maakt
voorstellen, offertes en gaat mee op klantbezoek met de accountmanagers. Je denkt na
over mogelijkheden voor komend jaar, je analyseert kerst- en producttrends en houd de
social media kanalen in de gaten. Oh en denk je dat onze social media beter kan? We
hebben een ruim marketing budget om te kijken of je daarin gelijk hebt.
Daarnaast krijg jij je eigen projecten en wordt je ondersteund door de accountmanagers.
Dat betekend dat je je eigen kerstmarkten van begin tot het eind mag gaan uitvoeren.

Wat bieden wij?
Werken in de leukste tijd en feestdagen van het jaar in een organisatie die open staat
voor verandering en verbetering.
Wij bieden een salaris die marktconform is en die bij jouw wensen past. Dit salaris wordt
in een jaar contract gegoten van 20uur.
Jij werkt fulltime van september t/m februari en ben de rest van het jaar vrij! Door de
‘overuren’ die je maakt tijdens september t/m februari neem jij de rest van het jaar vrij.
Dat betekend dus dat je gewoon doorbetaald krijgt tijdens je 6 maanden vakantie (Deze
worden dus ratio vooraf afgesproken). Downside is dat het niet mogelijk is om in de
periode november t/m januari vrij te nemen.
In oktober nemen wij intrek in ons nieuw kantoor en magazijn, input over de inrichting is
gewenst 😊.
Startdatum: september/oktober 2018

Ben je geïnteresseerd? Stuur een leuke motivatie (met plannen voor 6 maanden
vakantie) en cv naar info@inhousekerstmarkt.nl

