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De Kromhouthal - Stagiair(e) Productie Events (HBO- of MBO niveau)
Jouw uitdaging
Als Stagiair(e) Productie Events ben jij onderdeel van het complete team van De
Kromhouthal. Je wil graag ervaren hoe het is om mee te werken aan de meest
uiteenlopende events. Je vindt het een uitdaging om vanaf de beginfase mee te
denken over de beste invulling hiervan en te werken naar een gezamenlijk einddoel:
‘de klant zo veel mogelijk ontzorgen en hierdoor een bijdrage leveren aan de
gaafste evenementen binnen de branche’.
Zie voor meer informatie over De Kromhouthal onze website:
www.kromhouthal.com
Jouw rol
• Je bent verantwoordelijk voor de productieplanning en het inplannen van
faciliteiten tijdens evenementen;
• Je bent aanwezig tijdens een aantal grote evenementen als assistent
locatiemanager;
• Je woont verschillende vergaderingen en productiemeetings bij en notuleert
deze;
• Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse
personeelsdag;
• Je bent mede verantwoordelijk voor de organisatie en productie van interne
evenementen/producties;
• Je bent verantwoordelijk voor de continue representativiteit van De
Kromhouthal & alle sub ruimtes;
• Je bent verantwoordelijk voor de inventarisatie en bestelling van dranken,
glaswerk, toiletartikelen en overige voorraad;
Jouw profiel
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift;
• Beheersing van de Engelse, Duitse of Franse taal is een pré;
• Je bent representatief;
• Je bent ondernemend, resultaatgericht en denkt in oplossingen;
• Je beschikt over communicatieve, commerciële en sociale vaardigheden;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren;
• Je bent ambitieus en leergierig;
• Je bent punctueel en werkt georganiseerd;
• Je bent flexibel en hebt geen 9-5 mentaliteit.
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Wat wij bieden
• Stageperiode voor 5 á 6maanden voor +/- 40 uur per week;
• Marktconforme stagevergoeding;
• Een leuk en betrokken team van collega´s in een uitdagende werkomgeving;
• Iedere dag een heerlijke gezonde lunch;
• Training en coaching op het gebied van productie;
• Veel mogelijkheden voor een uitbreiding van het takenpakket en
aanvullende leerwensen;
Enthousiast?
Stuur dan je motivatiebrief en C.V. met foto vóór 1 juni 2017 naar Debbie van Rhijn.
Wie weet ben jij wel degene die wij zoeken!
Contact
Adres: Gedempt Hamerkanaal 231, 1021KP Amsterdam
Contact: debbie@kromhouthal.com t.a.v. Debbie van Rhijn
Telefoonnummer: 020-6365250
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