
We hebben er even op moeten wachten, maar het bruist weer bij Beachclub Sunrise.  
Iedereen heeft zin om samen te komen en dat zien we terug in onze aanvragen!  
Onze binnen- en buitenlocaties worden volop geboekt en het ene na het andere leuke event 
moet worden uitgewerkt. En dat roept om uitbreiding van het team! Wij zijn dan ook per 
direct op zoek naar een zelfstandige, creatieve en enthousiaste eventplanner om voor onze 
gasten het event van hun dromen op te zetten!    

Jouw rol binnen ons team.
Als eventplanner maak je onderdeel uit van ons salesteam. Wij werken jaarrond aan een 
sluitende agenda voor al onze eventlocaties bij Beachclub Sunrise en Eventcentre Aquabest. 
Je gaat ons salesteam ondersteunen in het organiseren van particuliere en zakelijke (indoor) 
events. Samen werken jullie aan o.a. bruiloften, bedrijfsfeesten, diners en vergaderingen.  
Jij bent verantwoordelijk voor het hele traject van de aanvraag. Van het oppakken van de 
aanvraag tot het organiseren van de dag waarop het evenement plaatsvindt. Je stelt offertes 
op, legt opties vast, komt met leuke ideeën voor de invullen van de events, onderhoud inten-
sief klant- en leverancierscontact en maakt draaiboeken, facturen en brieven. 

Wat brengen we jou?
• Een creatieve werkplek op het hoofdkwartier van de leukste eventlocatie van Brabant
•  Je wordt verantwoordelijk voor je eigen events. Van een vaag plan tot aan een geslaagd 

project met een tevreden klant
• Samen met twee ervaren eventplanners en een stagiair vorm jij ons gedreven salesteam 
• Wij hechten veel waarde aan en ruimte voor eigen inbreng, initiatief en ondernemerschap
•  We werken met een geautomatiseerd boekingssysteem om jouw werk zo professioneel 

mogelijk uit te kunnen voeren
• Een marktconform salaris, doorgroei- en opleidingsmogelijkheden

Dit ben jij!
•  In het bezit van een afgeronde HBO-opleiding richting Leisure & Events management  

of soortgelijk
• Gastgericht! Het is een pré als je horecaervaring hebt
•  Je bent niet bang om de telefoon op te pakken en klanten enthousiast te woord te staan. 

Het is tenslotte de eerste indruk die je achterlaat
• Planmatig sterk, pro-actief, stressbestendig en flexibel
•  Jij vindt het een uitdaging om een winstgevende offerte op te stellen binnen het budget  

en de wensen van de klant
• Je bent sterk in het managen van productiviteit en bepalen van prioriteiten
•  Goede communicatieve vaardigheden, uitstekende beheersing van de Nederlandse taal  

in woord en geschrift
• In bezit van rijbewijs (eigen auto is een pré, wij zijn met het OV lastig bereikbaar)

Solliciteren naar de vacature eventplanner?
Krijg jij organisatorische vlinders in je buik na het lezen van bovenstaande omschrijving? Ben 
jij de aanpakker die wij nodig hebben en wil je samen met ons team onze events nog verder 
professionaliseren? Stuur jouw motivatie en CV dan naar personeel@beachclubsunrise.nl 
t.a.v. Ingrid Geurts. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
Dit geldt zowel voor W&S-, interim-, als detacheringbureaus.
 

EventPlanner (FT)


