Vacature: Junior Event Manager (fulltime)

// over ons.
B. Amsterdam is dé startup-hub van Amsterdam. Verdeeld over drie gebouwen en 17
verdiepingen werken er meer dan 3.000 members bij meer dan 300 bedrijven. Van
freelancers, start- en scale-ups tot corporates. B. is een dynamische omgeving waar altijd
iets gebeurt. We zijn een stad in een gebouw. Bij ons kan je werken, vergaderen, eten en
sporten. work.
Naast co-work en office verzorgen wij ook ongeveer 2.500 evenementen per jaar. Van een
executive lunch voor Akzo Nobel tot grote producties als The Best Social Awards. meet.
Om het cliche work hard, play hard werkelijk waar te maken vind je bij ons ook padel-banen,
de B.Gym, Stach coffee corners en het fantastisch dakterras van Bar Bistro Bureau. play.

// over de baan.
Als Junior Event Manager zorg jij ervoor dat alles strak geregeld is en onze gasten de best
mogelijke experience hebben. Jij zorgt er samen met het team voor dat de processen lopen,
pakt projecten op en regelt daarnaast zorgvuldig de administratie.
Kortom, jij krijgt -en neemt- de verantwoordelijkheid, van aanvraag tot afrekening.

// een greep uit jouw werkzaamheden & verantwoordelijkheden.
•
•
•
•
•

verwerken van aanvragen en uitwerken van voorstellen
plannen en organiseren van evenementen
aanspreekpunt voor, tijdens en na het evenement
sales & accountmanagement
contactpersoon van leveranciers en partners.

// wat jij meebrengt.
•
•
•
•
•

je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
jij hebt bij voorkeur 1 tot 2 jaar relevante werkervaring.
je bent proactief, georganiseerd en hands on; je bent een aanpakker.
je denkt in oplossingen, bent klantgericht & commercieel gedreven en hebt oog voor detail.
je bent woonachtig in groot Amsterdam en beheerst de Nederlandse & Engelse taal.

// wat wij teruggeven.
•
•
•
•
•

marktconform salaris
26 vakantiedagen, zakelijke laptop en telefoonvergoeding
korting op alle play perks, zoals B.Gym, B. Padel, Stach
legendarische uit-de-hand-loop-borrels op het dakterras van Bar Bistro Bureau
een dynamische werkomgeving waar je elke dag opnieuw geïnspireerd raakt (echt).

// reageren.
mail voor 7 juni je cv & motivatie naar gerardine@b-buildingbusiness.com
en vermeld daarbij ‘junior event manager’ als onderwerp.
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B. Amsterdam. work. meet. play.

