Vacature Eventmanager Nightlife
In de afgelopen jaren hebben er ontelbaar veel events plaatsgevonden op onze evenementenlocatie aan de
Rotterdamse Maashaven: dance, techno, hardcore en urban feesten maar ook concerten, beurzen, gala’s, ga zo
maar door. Nu de deuren weer open mogen na een (veel te lange!) periode zonder events zoeken wij een nieuwe
aanwinst voor ons jonge en hardwerkende team:

Eventmanager Nightlife
40 uur per week
Als Eventmanager Nightlife heb je ‘s nachts de volledige regie in handen. Je overziet alle aspecten van de nacht
en stuurt de productie op alle fronten aan. Je bent het aanspreekpunt van de klant en hebt overleg met onder
andere beveiliging, horeca managers en technici. Vol energie pak jij de verantwoordelijkheid op voor het gehele
proces en zorg je dat elke organisatie (en de bezoeker!) een spectaculaire avond heeft. Daarbij weet je van
aanpakken en sta je stevig in je schoenen.
Maar ook doordeweeks ben je aan het werk; jij weet precies wat zich afspeelt in de nacht en bent altijd bezig om
producties te verbeteren en nieuwe klanten te werven. Je kunt snel schakelen tussen diverse werkzaamheden.
Goed communiceren met alle afdelingen hoort daar ook bij.
En verder
•
•
•
•
•

Schiet jij niet in de feestverlichting als de feestverlichting niet werkt;
Is elke klant uniek, maar gelukkig houd jij van elk soort mens;
Doe jij het goed in een dynamische organisatie;
Heb je een creatieve manier van denken. Out of the box? Welke box?;
Spreek jij naast vloeiend Nederlands ook een amazing woordje English.

Daarvoor heb jij
•
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring als manager in de nacht (is een pré);
Dat geldt ook voor ervaring met concerten, culturele evenementen, etc.;
Affiniteit met de nacht;
Geen moeite met elk weekend tot in de vroege uurtjes doorwerken. Vrijdag, zaterdag maar ook de
feestdagen; jij bent altijd van de partij;
Dikke sociale skills, een besluitvaardige houding en een representatieve uitstraling;
Het vermogen om in oplossingen te denken;
Zin in een flexibele werkweek die er steeds weer anders uit ziet;
Een beschikbaarheid van 40 uur per week.

En dit doe je allemaal voor
Een waanzinnige baan in een groeiende organisatie. Er gebeurt veel en daar pluk jij de vruchten van;
interessante klanten, leuke collega’s, veel vrijheid en leerzame ervaringen. Je krijgt de kans om je netwerk en
kennis flink uit te breiden. Daar staat natuurlijk een fijn salaris tegenover.
Ben jij de topper die wij zoeken? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar sollicitatie@maassilo.com en wie weet
nodigen we je uit voor een gesprek!

Over de Maassilo
Aan de Maashaven in Rotterdam staat een bijzonder stukje erfgoed waar je niet omheen kan: de Maassilo. Het
indrukwekkende gebouw uit 1910 heeft tot in de jaren 90 gefunctioneerd als graansilo. In 2003 is het volledig
verbouwd en ingericht als evenementenlocatie. Vandaag prijkt de Maassilo nog steeds in volle glorie als trots
landmark op de mooiste skyline van Nederland.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

