VACATURE EVENT PLANNER (24 UUR)
PER OMGAANDE BESCHIKBAAR
Over Meneer van Eijck
Hotel-Restaurant en Grandcafé Meneer van Eijck is een prachtig en veelzijdig bedrijf in
de bossen van Oisterwijk. Wij verzorgen ontbijt, lunch, diner en overnachtingen en
hebben een prachtig groot terras. Daarnaast zijn wij é én van Brabants populairste
trouwlocaties en verzorgen wij allerlei evenementen van babyborrels tot BBQ’s.
Als veelzijdige duizendpoot sta jij alle gasten te woord die interesse hebben een bruiloft,
vergadering, bedrijfsfeest of groepsdiner bij ons te organiseren. Het team van Meneer
van Eijck verzorgt jaarlijks 50 bruiloften per jaar en wij zoeken de persoon die zo’n
mooie dag tot in de puntjes kan organiseren en leiden.

Profiel
Als eventplanner ben jij het visitekaartje van Meneer van Eijck!
• Gesprekken en contact houden met bruidsparen en opdrachtgevers, het maken van
offertes en het organiseren van de dag zelf van A tot Z;
• Operationeel verantwoordelijk en aanspreekpunt op de dag zelf;
We zoeken een veelzijdige kandidaat, iemand met horecagevoel in hart en nieren en een
hands on mentaliteit;
• Iemand die er oprecht van houdt het gasten naar de zin te maken en die in staat is zijn
team vanuit die visie aan te sturen;
• Iemand die in grote lijnen kan denken, prioriteiten stelt en toch oog heeft voor details;
• Het afhandelen van diverse administratieve taken;
• Social media is voor jou ook geen onbekend terrein;

Functie eisen
• Je bent representatief;
• Sociaalvaardig;
• Je bent mondeling en schrijfvaardig goed in Nederlands & Engels;
• Beheerst computervaardigheden
• Heeft een relevante opleiding met minimaal MBO+ niveau en werkervaring is een pré
• Minimaal 1 avond en 1 weekenddag per week beschikbaar

Wat bieden wij?
• Marktconform salaris
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
• Flexibele werktijden
• Dynamisch werkomgeving in de Oisterwijkse bossen
• Macbook van de zaak
• Verzorgde lunch tijdens werktijd
• Leuke teamuitjes

Interesse?
Lijkt het je leuk om aan de slag te gaan bij ons? Stuur dan je sollicitatie met cv en foto
naar info@meneervaneijck.nl

