GEZOCHT: PARTYMANAGER MET WOW-FACTOR
Als kind wist jij al hoe jouw droombruiloft eruit gaat zien. Organiseren zit je in het bloed.
Is het tijd voor jullie jaarlijkse vriendenuitje of een vrijgezellenfeest, dan bellen ze jou. Want met jouw organisatietalent
en originele ideeën wordt het gegarandeerd een topdag waar nog lang over wordt nagepraat.
Beschrijft dit wie jij bent? Dan ben jij de Partymanager die wij zoeken!
Als Partymanager:
• Ben je het gezicht van Wizard Events en ontzorg je onze bruidsparen en opdrachtgevers tot in het kleinste detail,
zodat zij een magische dag beleven.
• Zorg je voor een fijne sfeer op de werkvloer.
• Style je de locatie en zorg je dat deze ook gedurende een event piekfijn in orde is.
• Bereid je een event zelfstandig voor, bouwt mee op en af en je houdt het beheer van onze ruimtes en materialen
goed in de gaten.
• Gaat er iets niet volgens plan? Niemand zal het merken, want ‘you have worked your magic’.
• Samen met jouw team zorg jij dat het gasten aan niets ontbreekt.
Ons verlanglijstje:
• Je hebt een opleiding richting Horeca/ Hospitality/ Eventmanagement afgerond (MBO/HBO).
• Je hebt 3-5 jaar ervaring in Horeca / Hospitality/ Events.
• Van een bruiloft gaat jouw hart sneller kloppen.
• Het zou top zijn als je al wat ervaring hebt met het sturen en coachen van teams.
• Een rijbewijs is handig. Onze events houden we op verschillende locaties in en om Breda en soms ook daarbuiten.
Wie zijn wij?
Wizard Events realiseert al 10 jaar de meest bijzondere bruiloften en gave business events. Onze specialiteit, een
complete, tijdelijke metamorfose van bedrijfsruimtes en -terreinen. Niets is onmogelijk. Hospitality en creativiteit
stromen door ons bloed en samen met jou toveren we ieder event tot een succes.

Wat bieden we jou?
Een vast contract voor 32 uur- 40 uur per week. Een goed salaris. Werken op gezellige events en feestavonden met toffe
DJ’s. En in de zomermaanden werk je lekker veel buiten, want dan begeleid je de mooiste bruiloften en spetterende
zakelijke evenementen op ons Festivalterras.
Je wordt onderdeel van een gezellig team met jonge en ambitieuze collega’s. Natuurlijk borrelen we samen ook nog even
na het harde werken. Een uitje met de crew doen we regelmatig. Zelf af en toe een festival bezoeken behoort uiteraard
ook tot de mogelijkheden.
Interesse?
Stuur een mail naar merlijn@wizardevents.nl. Wij kijken uit naar jouw verhaal en vertellen je graag meer over onszelf en
over de functie.
Tot snel!

