VACATURE

E V E NT C OÖRDINATOR
a.k.a. PARTY WIZARD

Brouwerij De Hoorn bestaat sinds 1923. In 1926 vloeide hier de allereerste Stella uit de tapkraan. Geschiedenis,
quoi. Maar de laatste decennia lag het gebouw er verlaten bij. Tot 7 Leuvense ondernemers het in 2012 een nieuw
leven gaven als creatieve hub voor bedrijven. En zo borrelt het er vandaag niet meer van de gist, maar wel van
creativiteit.
Het gezicht van De Hoorn is het Grand Café, waar je — zoals dat hoort in een brouwerij — een frisse pint drinkt,
maar ook een snelle lunch of uitgebreid diner naar binnen speelt. Daarnaast is De Hoorn met z’n karaktervolle
zalen zowat de meest unieke locatie in Leuven voor feesten en events.
Dit jaar zijn we gestart met de werken om onze oppervlakte te verdubbelen. Lees: niet alleen 5.500m2 meer
Hoorn, maar ook een verdubbeling van de Hoorn-community en een innovatief werk-, feest- en woonprogramma.
We openen begin 2020. Tijd dus om de uit z’n voegen barstende Hoorn en het team verder uit te bouwen.

O MS CH RI J V I N G
Als Eventcoördinator sta je in voor een kwalitatieve dienstverlening in De Hoorn met de nadruk op het vlotte
verloop van onze meer dan 300 jaarlijkse events. Je hebt oog voor de klant, de kwaliteit van het eventverloop van
a tot z en bent een echte problemsolver! Het aansturen van teams, opbouw en afbraak, coördineren van events
geeft je energie.
Je bent flexibel en stressbestendig en vastberaden vorm te geven aan het unieke project van De Hoorn.

PR OF IE L
• Hands-on is het sleutelwoord. Je coördineert en helpt
mee om de beste beleving te garanderen voor onze
events, workspace, businessflats en Grand Café;
• Ervaring in een soortgelijke functie;
• Kerncompetenties: betrouwbaar, creatief en proactief
• Je bent flexibel en hebt geen probleem met avonden weekendwerk;
• Je woont in Leuven of in de omgeving.

W I J BI ED EN
• Een voltijds contract van onbepaalde duur;
• Loonpakket zal afhankelijk zijn van de ingebrachte
ervaring;
• Een ontwikkelingstraject op jouw maat in een
gedreven team;
• Een afwisselende job met een variabel uurrooster;
• Kansen en groeimogelijkheden in een dynamisch
bedrijf.

ZIN O M IN D E H O O R N TE KO M EN W E R K EN?
ST U U R EEN M AI LTJ E ME T J E M OT I VAT I E EN CV
N AA R ING E@ D E H O O R N .E U

DE HOORN
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