
Wanted: Evenementenleider (x/v/m) 

 
Hou jij van leuke evenementen? Vind je voor een groep staan een leuke uitdaging? Hou jij ervan om 
personeel te motiveren en enthousiasmeren? Ben je regelmatig inzetbaar op donderdag, vrijdag en 
zaterdag? Dan zoeken wij jou vanaf 8 uur per week! 
 
Tijdens onze evenementen willen we naast enthousiaste evenementenbegeleiders altijd ook een 
evenementenleider hebben. Jij dus! Je behoudt het overzicht, kan inspringen als er wat anders loopt 
dan gepland, zorgt dat de tijdsplanning wordt nageleefd en dat alle deelnemers een toptijd beleven 
tijdens het uitje. 
 
Hoe ziet een dag eruit? 
Als evenementenleider krijg je bij de start van de dag in Haarlem een briefing van de salesafdeling. 
Wanneer de evenementenbegeleiders er zijn brief jij dit personeel en controleren jullie de spullen 
die mee gaan met het evenement. Tijdens het evenement ben jij, naast uitvoerend medewerker, het 
eerste aanspreekpunt voor partners en het bedrijf (de klant) bij vragen en/of opmerkingen. Ook zorg 
jij voor een goed verloop van de dag en dat al het personeel hun taken uitvoert. Na afloop van het 
evenement rijdt je terug naar Haarlem, worden de spullen opgeruimd en stuur jij een debriefing naar 
het kantoorpersoneel. 
 
In ons hoogseizoen (maart t/m juni, september t/m december) zijn er meer evenementen dan in het 
laagseizoen. 
 
Welke eigenschappen komen goed van pas? 
- Je bent sociaal en representatief; 
- Je bent klantgericht, de beleving van de deelnemers staat voor jou voorop; 
- Je kan verantwoordelijkheid nemen, improviseren en houdt goed overzicht; 
- Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;  
- Je kan goed communiceren, zowel met de klant/deelnemers/partners als met je collega’s; 
- Je hebt minimaal je autorijbewijs (B). 
 
Wie zijn wij? 
ABC Events is een gezellig evenementenbureau in Haarlem dat door het hele land evenementen 
organiseert. Veel daarvan zijn bedrijfsuitjes met een legerthema via Jan Soldaat. Verder organiseren 
we ook uitjes zoals vliegevenementen via Sky High Events, sloepengames, rally’s en quizzen. Vanuit 
Haarlem worden deze evenementen verkocht en voorbereid om vervolgens in onder andere 
Spaarnwoude, de Veluwe, Soest en Helvoirt te worden uitgevoerd door jou en je collega’s.  
 
Wat bieden wij jou? 
- Een gevarieerde functie met verschillende evenementen en groepen; 
- Gezellige collega’s en (spontane) borrels; 
- De mogelijkheid om door het hele land te werken; 
- Interne opleiding voor onze evenementen; 
- Salaris afhankelijk van ervaring, ongeveer € 20,- per uur; 
- Een bonus op basis van jaarlijks behaalde resultaten. 
 


