
 
GEZOCHT: PARTYMANAGER BRUILOFTEN EN BUSINESS EVENTS 

Stel jij graag alles in het werk om een bruidspaar de mooiste dag van hun leven te bezorgen? Sla je daar 
probleemloos een familieverjaardag voor over? Ben je posiNef ingesteld en heb je van nature een glimlach op je 
gezicht? Dan ben jij de Partymanager die wij zoeken. 

Een dag als Partymanager bij Wizard Events 

Vandaag is dé dag van Evelien en Hans. Hun droomwens is een bruilo6 in fes8valsferen bij de Korenmolen in 
Princenhage. De afgelopen weken zijn de laatste voorbereidingen getroffen door de planning op kantoor. Jij hebt je map 
met alle informa8e en tekening ontvangen en gaat daags voor het event opbouwen. Je zorgt dat alles gereed staat qua 
mise-en-place en hebt gezorgd voor een gestylede loca8e. Alles is klaar en je ontmoet het bruidspaar voor een 
kennismaking en een laatste doorloop van het draaiboek.  

De grote dag van het bruidspaar is daar. Je hebt je team geïnstrueerd en jullie doel vandaag is een perfect verloop 
van de dag voor het bruidspaar.  

Samen hebben jullie ervoor gezorgd dat de loca8e er spic en span uitziet. De entree is schoon en strak, het terras 
sfeervol aangekleed, de zaal blinkt en alle lampjes en kaarsjes staan aan. Nu de eerste gasten arriveren staat de 
crew met een brede glimlach klaar langs de weg om hen te verwelkomen. Terwijl jouw team zorgt dat het de 
gasten aan niets ontbreekt, sta je zelf vooraan de weg klaar om het bruidspaar te ontvangen.  

De middag start met de trouwceremonie. Na de ceremonie leid jij de gasten door de haag naar het 
borrelgedeelte, waar jij hebt gezorgd dat de bediening klaarstaat met koude bubbels. Nu is het 8jd voor het 
aansnijden van de taart. Je overhandigt het mes aan het bruidspaar. Na het officiële moment neem jij het van hen 
over. Je verdeelt de taart professioneel in stukken en deelt deze met je team uit aan de gasten.  

Terwijl de gasten ontspannen staan te borrelen check jij bij de chef of hij nog op schema loopt en leg je de laatste 
hand aan de dinertafels. Naamkaartjes, check. Lijst met namen en de menukeuzes in de keuken, check. Wijn 
ontkurkt, check.  

Het diner begint. Met een strakke indeling heb jij gezorgd dat je team precies weet voor welke tafels ze 
verantwoordelijk zijn en dat geen gast iets tekort komt. Tegen het dessert heb jij de koffie mise-en-place gereed 
staan en heb jij alweer iemand aan de weg staan om de ‘vroege’ avondgasten te ontvangen.  



Het bruidspaar gaat nu even gezellig samen in een aparte ruimte ziUen. Een mooi moment voor jou om ze een 
drankje te brengen en nog snel even te checken of ze helemaal happy zijn.  

Het avondgedeelte begint. Het is 8jd voor een groots entree van het bruidspaar. Jij neemt zelf het woord en laat 
de gasten in een haag staan, zodat het bruidspaar naar de dansvloer kan om de avond te openen.  

Tijdens de feestavond houd jij in het oog dat het niemand aan iets ontbreekt, de glazen zijn gevuld en de muziek 
speelt op een aangenaam volume. Tussendoor check je nog snel even de toileUen en zorg je dat ze schoon zijn.  
Aan het einde van de avond, die voorbij lijkt te vliegen, serveert jouw team nog een late night snack. De taxi staat 
nu gereed voor het bruidspaar. Jij hebt al gezorgd dat de hoteltas en enveloppendoos veilig in de kofferbak staan 
en samen met de gasten zwaaien jullie het bruidspaar uit.  

Het laatste biertje wordt geschonken en ook de gasten gaan nu vrolijk en moe gefeest naar huis. De zaal wordt 
opgeruimd en gepoetst en jij werkt nog snel even de personeelsadministra8e bij. Jullie sluiten af met een gezellige 
na-borrel voor de crew en je kijkt alweer uit naar de volgende par8j. 

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; 
• Bereid je zelfstandig een bruilo6/event voor, style je de ruimte en bouw je mee op en af. Tijdens het event zorg je 

voor een vlekkeloos verloop. Ook houd je het beheer van onze ruimtes en materialen goed in de gaten; 
• Zorg je samen met jouw team dat het gasten aan niets ontbreekt; 
• Zorg je voor een fijne sfeer op de werkvloer; 
• ‘You work your magic!’ Gaat er iets niet volgens plan? Niemand zal het merken. Jij lost het fluitend op. 

Ons verlanglijstje: 
• Je hebt een opleiding rich8ng Horeca / Hospitality/ Eventmanagement afgerond (MBO/HBO); 
• Je hebt leidinggevende ervaring in Horeca / Hospitality/ Events; 
• Van een bruilo6 gaat jouw hart sneller kloppen; 
• Je vindt het geen probleem om buiten kantooruren en de weekenden (vr/za) te werken; 
• Je kunt goed werken onder druk en snel schakelen in stressvolle situa8es; 
• Een rijbewijs is een must. Onze events houden we op verschillende loca8es in en om Breda en soms ook 

daarbuiten.  

Wie zijn wij? 
Wizard Events realiseert al 10 jaar de meest bijzondere bruilo6en en gave business events. Het is onze missie een 
bruidspaar een droomhuwelijk te bezorgen waarbij ze volledig worden ontzorgd en geen enkele stress ervaren op hun 
trouwdag. Elk detail doet ertoe, aan alles is gedacht, dat is Wizard Events. 

Daarnaast organiseren we ook business events waarbij we een complete, 8jdelijke metamorfose van bedrijfsruimtes en 
-terreinen verzorgen. Ook daarbij is niets onmogelijk.  

Wat bieden we jou? 
Een vast contract tussen de 24 uur en 40 uur per week, een goed betaalde baan, 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 
bruilo6en en speUerende zakelijke evenementen op ons fes8valterras.  

Je wordt onderdeel van een gezellig team jonge en ambi8euze collega’s. Natuurlijk borrelen we samen ook nog even na 
het harde werken. Een uitje met de crew doen we regelma8g. Zelf zo nu en dan een fes8val 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 func8e. 

Tot snel!   


