Heb jij (bier)bakken organisatorisch talent en krijg je (whisky)tonnen energie van events? Heeft het
uitwerken van projecten om al onze locaties op de wereldkaart te zetten geen geheimen voor je?
Dan zijn jij en deze vacature een match made in heaven!

Eventmedewerker Het Anker (80%)
De job!
•
•
•

•

•

•

Beurzen en events werk je van A-Z uit. Achterliggend heeft je administratieve zelve alles prima
op een rijtje.
Tijdens het event ben je uiteraard aanwezig en werk je enthousiast mee van opbouw tot
afbouw.
Op nieuwe en bestaande projecten kan je je creatieve brein loslaten om zo het belevingsaanbod
op al onze sites in de kijker te zetten. De PR manager luistert graag naar al je plannen en
bruisende ideeën
Je bent de spin in het web: de flexi-medewerkers en studenten op onze events hebben een
aanspreekpunt nodig en dat ben jij! Ze weten je steeds te vinden en je slaagt erin van onze
bezoekers echte ambassadeurs te maken.
Naast externe beurzen, ga je zelf ook als ambassadeur “on tour” op onze Ankeravonden. Daar
geef je lezingen in 3 talen en maak je iedereen enthousiast voor onze fantastische bieren en
whisky’s.
Je maakt deel uit van een groter publiekswerking-team en vervangt indien nodig de collega’s
aan het onthaal. Ook gidsbeurten doen in verschillende talen schrikt je niet af.

Je bent goed in
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiseren: je hebt reeds ervaring in de eventsector en bent een creatieve duizendpoot.
Administratie: je volgt projecten van A-Z op.
Je spierballen oprollen: je bouwt en ruimt beurzen mee op. Een bierbak of vatje meer of minder
maakt niets uit voor je optimale conditie.
Commerciële vaardigheden: je verkoopt vlotjes ons gamma aan bieren en whisky’s, op welke
wijze dan ook
Positiviteit én geduld: je staat onze klanten te woord met de glimlach. Altijd met de glimlach,
ook als het wat moeilijker gaat.
Flexibiliteit: je houdt van afwisseling. Flexibele werkuren en frequent weekend- en avondwerk
horen immers bij de job.
Het hoofd koel houden. Sometimes you’ve got to manage the unexpected and still keep your
cool
Nederlands, Engels en Frans, zowel mondeling als schriftelijk, en allemaal zeer vlot. Dit is een
absolute vereiste.
Rijvaardigheden: je bezit een rijbewijs en een eigen wagen en woont binnen een vlot bereikbare
afstand van Blaasveld-Mechelen.

Interesse?
Stuur dan snel jouw motivatiebrief en CV via vacatures@hetanker.be
Of breng wat meer leven in je sollicitatie en bezorg ons een creatief filmpje waarin je jezelf en al je
event-talenten voorstelt.
Kom vervolgens naar hier om ons te ontmoeten, x 3 (want je collega’s, leidinggevende en HR moeten
uiteraard allemaal onder de indruk zijn!).
Al het voorgaande afgevinkt? Welkom bij Het Anker Event-team!

