
 
Vacature Senior Eventmanager  

Kent de evenementenbranche voor jou geen geheimen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Van Hoof Produkties zoekt per direct een ervaren en enthousiaste eventmanager ter 
uitbreiding van het team. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de organisatie 
en realisatie van evenementen. Maar je krijgt ook de kans om het klantenportfolio mee 
uit te bouwen. Vanaf het kantoor in Eindhoven help je mee om de kwaliteit van Van 
Hoof hoog te houden, maar ook om het bedrijf groter te maken. 

Taken en verantwoordelijkheden 
Jij bent verantwoordelijk voor het mee bedenken en zelfstandig organiseren van al onze 
events. Je kunt jezelf verplaatsen in de opdrachtgever en vooral in de bezoeker van het 
evenement. Je gaat 100% voor een geslaagde beleving. Overige taken: 

• Onderhouden van contacten met leveranciers  
• Uitwerken van draaiboeken en overeenkomsten 
• Uitvoeren van projecten op locatie  
• Zelfstandig benaderen nieuwe opdrachtgevers 

Functie-eisen 
Als mensen jou omschrijven, dan zijn de eerste woorden: een aanpakker, creatief en 
stressbestendig. Natuurlijk heb je goede communicatieve en commerciële vaardigheden 
zodat je Van Hoof met gepaste trots kunt vertegenwoordigen. Wat we nog meer 
verwachten: 

• HBO werk- en denkniveau  
• 3 jaar werkervaring bureauzijde evenementenbranche  
• Resultaatgericht  
• Geen 9 tot 5 mentaliteit 
• In het bezit van rijbewijs B 

Wat bieden wij 
Van Hoof Produkties is op zoek naar een topper uit onze branche. Maar wat mag jij van ons 
verwachten? Van Hoof Produkties biedt jou een uitdagende baan waarbij je snel veel 
vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt. Naast een fijne werksfeer is er de ruimte voor 
jouw ideeën en krijg je de kans mee te groeien.  

Enthousiast? Dan zijn wij het ook! 
Is deze functie op jouw lijf geschreven en voldoe je aan de functie-eisen? Dan zien we 
jouw CV en onderbouwde motivatie graag tegemoet via vacature@vanhoofprodukties.nl. 

Over Van Hoof Produkties B.V.  
Van Hoof Produkties B.V. koppelt ruim 35 jaar kennis en ervaring aan evenementen, 
incentives en entertainment. Het creëren van de juiste sfeer op treffende momenten zit 
ons in het bloed. Iedere ontmoeting succesvol en vol verrassingen. Meer informatie: 
vanhoofprodukties.nl.  


