Project Manager Events
De Kromhouthal zoekt versterking!
Om de ambitieuze groei en het succes van De Kromhouthal voort te zetten en uit te
bouwen zijn wij op zoek naar een gedreven Project Manager Events.
Al sinds 2012 faciliteert De Kromhouthal verschillende soorten evenementen. Deze
variëren van beurzen & congressen tot personeelsfeesten & productpresentaties. Denk
hierbij aan evenementen zoals de Affordable Art Fair, Personal Finance Day, EMERCE E-day
en opdrachtgevers zoals Booking.com, TomTom, Mercedes en Google.
De Kromhouthal
De Kromhouthal is een industriële evenementenlocatie die zich bevindt in een creatieve en
inspirerende omgeving aan het IJ in Amsterdam Noord.
Missie van De Kromhouthal
Met een meedenkend en flexibel team willen wij graag alle zorgen wegnemen bij de klant
en bijdragen aan succesvolle en onvergetelijke evenementen.
Jouw Missie
Als Project Manager Events werk je nauw samen met de Senior Project Manager Events en
ben je verantwoordelijk voor de voorbereidingen en uitvoer van alle evenementen in De
Kromhouthal. Je neemt een adviserende rol naar opdrachtgevers en zorgt dat alle
evenementen tot in de puntjes worden voorbereidt en overgedragen aan de
locatiemanager. Daarnaast verzorgt de Kromhouthal zelf de catering voor verschillende
evenementen. Denk hierbij aan congressen en beurzen tot 1500 personen. Wij hebben de
ambitie om in 2018 te groeien en voor nog meer opdrachtgevers de catering te verzorgen.
In de realisatie van deze ambitie is een hele belangrijke rol weggelegd voor de Project
Manager Events. Je krijgt de kans om ons eigen catering label verder uit te bouwen en te
professionaliseren. Denk aan de volgende taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Zelfstandig projectmanagement van grote producties (tot 3000 personen) vanuit
De Kromhouthal;
Contactpersoon van opdrachtgevers voor productionele zaken, adviserend en
begeleidend;
Leidende rol in de voorbereidende en uitvoerende fase van de verschillende
evenementen;
Voorbereiden en plannen van alle productionele zaken besproken met de
opdrachtgever;
Het aansturen van alle betrokken leveranciers, locatiemanagers en overige
medewerkers;
Verantwoordelijk voor de logistieke en personele planning rondom evenementen;
Verantwoordelijk voor de voorbereiding en logistieke planning van ons eigen
catering label;
Tijdens evenementen waar de Kromhouthal zelf de catering verzorgt is de Project
Manager Events verantwoordelijk voor de briefing en de aansturing van de
partymanager en de cateringmedewerkers;
De financiële afhandeling van evenementen;
Je werkt binnen door de opdrachtgevers gestelde budgetten en bent
verantwoordelijk voor de resultaten van de evenementen;
Onderhoud en ontwikkeling van de ruimtes en faciliteiten;

In deze functie rapporteer je aan de Senior Project Manager Events.
Wij bieden
Wij bieden jou een uitdagende en zelfstandige functie met veel vrijheid en eigen
verantwoordelijkheid. De arbeidsvoorwaarden zijn markconform en het salaris is
afhankelijk van de leeftijd en relevante werkervaring.
Kennis
•

•
•

Een HBO opleiding zoals Hoge Hotelschool, Vrijetijdsmanagement, Facilitaire
Dienstverlening is een pre maar een andere opleiding in deze richting sluit ook goed
aan.
Wij zoeken iemand met HBO denk- en werkniveau.
3-5 jaar relevante werkervaring in de evenementen-, catering- en/ of
hotelbranche.

Vaardigheden
• Ervaring met evenementenproducties
• Communicatief zeer vaardig, op alle niveaus
• Oog voor detail
• Expert in hospitality
• Gestructureerde werker
• Stressbestendig
• Flexibel
Persoonskenmerken & houding
• Teamplayer
• Enthousiast
• Gedreven en ambitieuze persoonlijkheid, optimistisch ingesteld
• Ondernemersgeest
• Professionaliteit, daadkracht en de drive om De Kromhouthal verder te laten
groeien!
Herken jij je in dit profiel en ben je gemotiveerd om bij De Kromhouthal te werken? Stuur
dan je motivatiebrief en een C.V. met foto naar:
E-mail:
Adres:
Telefoonnummer:

debbie@kromhouthal.com
Gedempt Hamerkanaal 231, 1021 KP Amsterdam
020 – 636 52 50

Reageren is mogelijk tot uiterlijk 1 december 2017.

