
REAL ESTATE SALES MANAGER

LOGISTIEK & EVENT MANAGER
VACATURE

DANI

Uren:                28 tot 40 uur 
Locatie:           Didam
Startdatum:  in overleg

Goede input = goede output: Jij zorgt dat je goed overzicht houdt,
dat jouw team op de hoogte is, wie je op welke plek wilt hebben
en hoe je de op- en afbouw gaat aanpakken.
·Sfeer en cultuur: zorg ervoor dat iedereen er zin in heeft en ook
duidelijk weet wat wij en jij verwacht.

Ben jij onze nieuwe Poffer- en churrobaas? Wil jij werken op
evenementen, festivals en bedrijfsfeesten?
Wij zoeken een logistiek  & event manager. Jij bent als logistiek-
eventmanager verantwoordelijk voor de organisatie van poffertjes- en
churroscatering op locatie en alle aspecten die hierbij komen kijken.
Van voorbereidingen op de hal, kantoorwerkzaamheden,
voorraadbeheer, opbouw op evenementen tot aan poffertjes of
churros bakken op de vetste festivals zoals Dutch Grand Prix, Defqon,
Rollende keukens of Nijmeegse vierdaagse. 

Jouw belangrijkste taken bij Pofferdikkie x Churro Kitchen van
opbouw tot show en afbouw:

1.     Logistiek
Op de hal zal je foodtrucks voorbereiden, laden en lossen van bussen
en schoonmaken en verwerken van materialen. Op de
evenementenlocaties help je met het plaatsen en inrichten van de
foodtrucks of het indelen van pagodetenten. Gedurende het
evenement controleer je de voorraad en zorg je voor een goede
kwaliteit van de poffertjes/churros.

2.     Aanspreekpunt en contactpersoon op locatie.
Gedurende het evenement houd jij contact met de opdrachtgever of
contactpersoon. Je houdt overzicht en schakelt snel, professioneel en
gastvrij. Bij grotere projecten komt het vaak voor dat wij jou als
eventmanager eerder bij het project betrekken, zodat je de
voorbereiding voor het evenement al kan coördineren

3.     Het aansturen van jouw team
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DANI

Woonachtig in Didam of omgeving
Flexibel 
In bezit van rijbewijs B
Voorkeur naar rijbewijs BE (of je staat open om je aanhanger
rijbewijs te halen)
Proactief en een teamspeler
Je houdt overzicht op drukke momenten

Arbeidsovereenkomst voor 28-40 uur per week
Marktconform salaris op basis van ervaring
Vakantiedagen
Pensioenregeling
8% vakantiegeld

4.     Kantoorwerkzaamheden
Op kantoor voer je diverse taken uit zoals het aanmelden van
personeel bij de evenementen, uren invoeren, contact met
opdrachtgever tot aan planningen. 

Functie-eisen

Wat bieden wij jou?
Je wordt onderdeel van een ambitieus en snel groeiend bedrijf met
informele werksfeer. Dit betekent hard werken en veel plezier hebben
samen met je collega’s. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en er is
ruimte voor groei en ontwikkeling binnen je functie. Geen dag zal
hetzelfde zijn op je nieuwe werkplek. 

Interesse of meer info?
Mail voor 30 april 2022 een korte motivatie en CV naar
info@pofferdikkie.nl.
Voor vragen bel Floor 06 25 32 46 48
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