
 
Vacature Planning & Office Medewerker 
(32-40u pw) 
 
 
Met het evenementen seizoen weer voor de deur zijn wij per 1 juni op zoek naar een spontaan en 
gedreven organisatietalent, die weet van aanpakken en het leuk vindt om onderdeel te zijn van een 
gezellig en jong evenemententeam. Vind jij het leuk om een evenement tot in de puntjes voor te 
bereiden en ons personeel die de evenementen begeleiden op te leiden? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! 
 
Omschrijving organisatie 
Helder Events is al sinds 2003 de specialist in verrassende, originele en op maat gemaakte 
evenementen. Wij organiseren diverse soorten evenementen van bedrijfsuitjes en teambuildings 
dagen tot personeelsfeesten, openingen, foodtruckfestivals en kerstmarkten: Helder Events zorgt 
voor een uniek event! 
 
Werkzaamheden: 
Als Planning & Office medewerker ben jij de spin in het web van ons bedrijf. Jij legt de laatste hand 
aan de voorbereiding van een evenement en rondt ze ook weer af. Je ondersteunt de drie 
Eventmanagers op kantoor met alle dagelijkse werkzaamheden en voorbereidingen. Je doet de 
planning van de evenementen begeleiders, je coördineert dit team en houdt contact met hen. Je 
voert met hen de gesprekken en houdt de contracten bij. Daarnaast ondersteun en draag je bij aan 
het opmaken van offertes, zorgt voor de juiste materialen en zorg je ook voor de inkoop en beheer 
van onze materialen. Ook zal je regelmatig aanwezig zijn tijdens de evenementen. Kortom: een 
veelzijdige functie! 
 
Functie vereisten: 

• Minimaal een afgeronde HBO opleiding bv. Leisure Management, TIO Hotel en 
Eventmanagement, Sport Management & Ondernemen of Bedrijfskunde. 

• Jij bent een aanpakker en een doorzetter 

• Je wordt een organisatietalent genoemd 

• Je bent zorgvuldig en gestructureerd 

• Je bent spontaan en enthousiast 

• Je durft voor een groep te staan en leiding te nemen over een team 

• Je bent stressbestendig 

• Je bent flexibel  

• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs 

• Je bent minimaal 4 dagen per week inzetbaar, minder is niet mogelijk 
 
Wij bieden: 

• Een uitdagende functie in een jong en ambitieus team  

• Een informele, open werkomgeving 

• Een werkplek op een historische en zeer bijzondere locatie op Willemsoord 

• Een salaris dat past bij je opleidingsniveau en werkervaring 

• Eventuele reiskostenvergoeding 
 
Solliciteren: 
Solliciteer direct! Mail je motivatie en CV inclusief foto uiterlijk 25 april naar info@helderevents.nl 
ter attentie van Debby de Jong. Wie weet nodigen wij je dan uit voor een gesprek. 
  
Locatie: 
Helders Events houdt kantoor in Den Helder, Locatie Studio 62 op Willemsoord 


