VACATURE: EVENT COÖRDINATOR
Krijg jij energie van evenementen organiseren en relaties onderhouden? Ben jij in staat snel te
schakelen, het overzicht te bewaren en prioriteiten te stellen? Ja?! Dan hebben wij dé vacature voor
jou in een dynamische sector.
Ter versterking van het team Events & Communicatie zijn wij op zoek naar een Event Coördinator.
Betonvereniging is binnen de beton(bouw)sector hét kennisnetwerk. Naast een groot aanbod
opleidingen en cursussen organiseren wij evenementen voor de sector met als doel: educatie en
verbinding. Als Event Coördinator speel je een belangrijke rol binnen dit kennisnetwerk.
Gedurende het jaar organiseren wij tientallen evenementen voor 50-1.500 deelnemers voor
verschillende doelgroepen. Als Event Coördinator draag je verantwoordelijkheid voor de organisatie
van een aantal evenementen. Je organiseert de events van A-Z, inclusief bewaking van budget en
deadline(s) en het zoeken van sponsoren. Ook een passend communicatietraject en de on-site
coördinatie behoren tot de verantwoordelijkheid van het team Events & Communicatie. Op deze
manier zorg jij ervoor dat we tijdens onze evenementen op een professionele wijze met onze
doelgroepen kunnen bouwen aan de toekomst voor deze prachtige sector.
Samen met het team denk je ook na over de relevantie van Betonvereniging, waar we voor staan en
hoe je daar met onze evenementen op een impactvolle manier invulling aan kunt geven. Jij zorgt
ervoor dat de live en online events aansprekend zijn voor onze verschillende doelgroepen en inspelen
op de actualiteit.
NAAR WIE ZIJN WIJ OP ZOEK?
• Je hebt een opleiding afgerond richting hospitality en/of eventmanagement of vergelijkbaar;
• Je hebt ervaring met het organiseren van (zakelijke) events;
• Je kunt duurzame relaties opbouwen en onderhouden;
• Je bent een teamplayer;
• Je kan goed omgaan met deadlines en ad-hoc situaties.
WIE ZIJN WIJ?
Betonvereniging is al 95 jaar dé kennispartner voor de betonwereld en telt zo’n 1.200 leden (bestaande
uit zowel bedrijven als personen). Samen met een inspirerend team, bestaande uit 12 collega’s,
voorzien wij in de kennisoverdracht over beton in al haar facetten door opleidingen, cursussen,
seminars, congressen en het uitgeven van technische publicaties. Via deze activiteiten bereiken wij
jaarlijks zo’n 3.000 specialisten, met het Beton Event (1.500 bezoekers) als hoogtepunt.
•
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•
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Locatie: een eigentijds kantoor in Gouda in combinatie met thuiswerken;
Aantal uur: minimaal 32 uur per week;
Arbeidsvoorwaarden: goede primaire arbeidsvoorwaarden aangevuld met ruime secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals vergoeding zorgverzekeringkosten, een opleidingsbudget, laptop,
smartphone en alle benodigde faciliteiten voor jouw thuiswerkplek;
Vakantiedagen: 27 dagen (op basis van full time dienstverband);
Pensioen: een uitstekende pensioenregeling zonder eigen bijdrage;
Opleidingen: de mogelijkheid om een opleiding te volgen om je verder te ontwikkelen.

Wil jij onderdeel worden van ons team? Stuur dan je CV met motivatie voor maandag 14 november
naar Eva de With op onderstaand e-mailadres. Bij vragen kan je contact opnemen met: Eva de With,
bereikbaar per e-mail via eva@betonvereniging.nl of telefonisch via 06-82555887.

