Eventmanager MartiniPlaza
Wij zoeken per direct een enthousiaste Eventmanager die het team komt versterken.
MartiniPlaza: dé evenementenlocatie van Noord-Nederland
MartiniPlaza in Groningen is de grootste evenementenlocatie van Noord-Nederland voor
congressen (nationaal en internationaal), beurzen, entertainment (musical, muziek & dance),
topsport en vergaderingen. De combinatie van gastvrijheid, een eigen catering service en onze
multifunctionaliteit maakt MartiniPlaza geschikt voor zowel zakelijke bijeenkomsten als
publieksevenementen. MartiniPlaza ontvangt jaarlijks 500.000 gasten.
Wat verwachten wij van jou?
Als Eventmanager bij MartiniPlaza fungeer je vooral als regisseur van het Event. Jij vertaalt de
commerciële afspraken naar de operatie. Feitelijk stuur je de projecten en activiteiten (de events)
aan. Als Eventmanager ben jij gedurende het event, productie of voorstelling
eindverantwoordelijk. Je geeft daarbij de Floormanagers en flex-team opdrachten en bewaakt de
voortgang van A tot Z.
Tijdens de events ben jij tevens belast met het begeleiden van jouw relaties. Vanzelfsprekend
verwachten we van jou een klantgerichte en representatieve houding en heb je een
voorbeeldfunctie naar de medewerkers. Je bent in staat medewerkers te ondersteunen en te
begeleiden. Ook de administratieve afhandeling en evaluaties met externe partijen behoort tot je
takenpakket.
Met jouw continue oog voor high-end service weet je overal proactief op in te spelen. Wat deze
functie zo ontzettend leuk maakt, is het werken in de steeds weer wisselende settings en
doelgroepen waarbinnen en waarvoor je werkzaam bent. Je signaleert knelpunten en lost deze
op. Jij bent de spil waardoor alles op rolletjes loopt en die er voor zorgt dat onze gasten graag
terugkomen. Ga jij deze uitdaging aan?
Wie zoeken wij?
Je bent commercieel gedreven en weet goed overzicht te houden over het geheel en je kunt
goed plannen en organiseren. Je weet je eigen netwerk op te bouwen en onderhoudt die als
vertegenwoordiger van MartiniPlaza. Je hebt plezier in het verwerven van opdrachten waarbij je
zelf het offerte traject begeleidt.








Jij hebt een vakgerichte opleiding op bij voorkeur HBO-Eventmanagement of vergelijkbaar
niveau met aanvullende relevante werkervaring
Jij hebt in ieder geval twee jaar leidinggevende ervaring
Jij hebt kennis op het gebied van horeca/catering
Je bent gastvrij, een teamplayer, communicatief, opmerkzaam en streeft naar een hoog
service niveau
Jij hebt een flexibele instelling en je bent gewend om onder hoge druk te werken
Jij weet medewerkers te motiveren en spreekt ze aan op houding en gedrag evenals
op resultaat
Jij bent qua dagen en tijden flexibel

Onze ideale kandidaat beschikt over:
• Ervaring in uitstekende serviceverlening
• Een representatieve uitstraling als gastvrouw/gastheer
• Een proactieve werkhouding, denkend in oplossingen
Verder is het belangrijk dat je:
• Vloeiend Nederlands en Engels spreekt. Spreek je ook nog (een beetje) Duits dan zijn we
daar heel erg blij mee
• Woonachtig bent in of rondom Groningen
• Minimaal 32 uur / 5 dagen per week beschikbaar bent, ook bereid bent om in de
weekenden te werken
• Stressbestendig, oplossingsgericht en zelfstandig bent
• Maar bovenal in alle situaties kalm en gastvrij blijft
• Bereid bent je BHV te halen en als BHV-er ingezet wilt worden
Wat bieden wij?
Een inspirerende werkomgeving in een dynamisch bedrijf. Het betreft een functie op basis van 38
uur. Jij krijgt voor deze functie - afhankelijk van je ervaring - een salaris conform schaal 9 van de
Horeca cao. Werken op basis van je talenten vinden wij belangrijk, daarom wordt je takenpakket
daar zoveel mogelijk op afgestemd. Samen met je collega’s werk je binnen een informele
werksfeer.
Geïnteresseerd?
Mail dan je cv en motivatie voor 25 november 2021 t.a.v. vacature Eventmanager
via werkenbij@martiniplaza.nl De eerste gesprekken vinden plaats op 2 december 2021.Alle
gesprekken zijn in MartiniPlaza Groningen. Heb je vragen of wil meer informatie over de functie
dan kun je telefonisch contact opnemen met Paul Berndsen 050-5222629 of mailen naar
paul.berndsen@martiniplaza.nl
MartiniPlaza maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving &
Selectiebureau of andere Intermediair. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet
gewenst

