Allround commercieel medewerker
bij EventEquip, hét evenementen bureau !
(Parttime)

Omschrijving van ons bedrijf EventEquip:
EventEquip is een jong en ambitieus bedrijf dat interactieve photobooths aanbiedt zoals
fotospiegels/fotohokjes voor evenementen als bedrijfsfeesten, bruiloften, open dagen van scholen en
instellingen. EventEquip is met name actief in de Benelux.

Functieomschrijving:
EventEquip is op zoek naar een enthousiaste allround commercieel medewerker die het leuk vindt om
onze producten verder op de kaart te zetten. Het allerbelangrijkste is dat je heel goed bent in het omgaan
met mensen, met jong en oud! Als allround commercieel medewerker pak je zowel
kantoorwerkzaamheden op als verkoop- en marketingactiviteiten. Coördineer je deze in nauwe
samenwerking met het online marketing bureau, Je roostert collega’s in voor evenementen en bent ook
zelf host tijdens evenementen zoals bedrijfsfeesten, bruiloften, open dagen van scholen etc. Je zorgt
samen met je collega’s ervoor dat de evenementen perfect verlopen. Hierbij hoort ook op- en afbouw
en het transport van en naar de evenementen. Voor zowel de klant als diens gasten moet de ervaring
met de producten van EventEquip een mooie blijvende herinnering zijn.
Deze veelzijdige rol is uitermate geschikt voor degenen voor wie het belangrijk is om leuk werk te
combineren met het deels zelf indelen van werktijden.

Werkzaamheden:
•

•
•
•
•

Verhuur photobooths inclusief het
maken en opvolgen van offertes, het
maken van afspraken, telefonische
introducties & acquisitie gesprekken
etc.;
Coördineren van marketing activiteiten
in nauwe samenwerking met het online
marketing bureau;
Inroosteren evenement medewerkers,
hostess;
Zelfstandig naar evenementen toegaan
en deze hosten;
Op- en afbouwen van de photobooth
apparatuur;

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je vindt het leuk om met mensen om te
gaan, van jong tot oud;
Je stapt gemakkelijk op mensen af;
Je houdt van nieuwe omgevingen;
Je bent handig met techniek zoals met
pc’s, fotocamera’s etc.;
Je steekt graag de handen uit de
mouwen;
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
Bereidheid om met enige regelmaat
ook in het weekend te werken;
Je beheerst de Nederlandse taal;
Rijbewijs B;
Woonachtig in regio Eindhoven/Tilburg

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een nieuwe rol waarbij je voor een groot deel je eigen succes bepaalt!
Afwisselende werkomgeving, Met name vanuit huis en op verschillende evenementenlocaties
in de Benelux;
Geen dag is hetzelfde;
Een informele werksfeer met afwisselende taken;
Een gezellig jong en energiek team;
Afwisselend werk;
Het aantal uur per week is voor een groot deel variabel. Dit is mede afhankelijk van welke
taken en verantwoordelijkheden opgepakt kunnen worden en welke evenementen zijn
geboekt. Je bepaalt voor een belangrijk deel dus je eigen uren!
De functie is per direct in te vullen;
Marktconform salaris met een interessante variabele bonuscomponent;

Interesse?
Als je beschikt over eigen initiatief, een commerciële drive hebt, doorzettingsvermogen en bovenal het
werken met mensen in je bloed zit, neem dan contact op of solliciteer direct op de vacature Allround
commercieel medewerker bij EventEquip (Parttime).
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s die klanten willen ontzorgen, host willen zijn, en net dat
stapje extra zetten, maar ook van gezelligheid houden. Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan je cv en
korte motivatie onder vermelding van ‘Vacature Host evenementen’ ter attentie van Maurik
Hellebrekers aan hello@eventequip.nl of 06 - 23 07 46 20.
Neem ook eens een kijkje op onze website www.eventequip.nl.

