
Evenementen organiseren doe je het liefst en geen idee is jou te gek. Dan zit je precies goed bij 

Kreativ Events. Wij zijn namelijk opzoek naar een nieuwe eventmanager!  

Wie zijn wij? 

Kreativ Events is het creatieve evenementenbureau van Den Haag. We organiseren onze eigen toffe 

concepten, zoals Tony’s Playground, Salt Market en Boergondisch Festival, maar nemen ook 

opdrachten aan van de tofste opdrachtgevers, zoals de Haagse Horecabeurs, Festival de Achtertuin 

en de Drijvende Kerstmarkt Leiden. Voor hen regelen we de gehele productie of nemen wij een deel 

van de organisatie op ons. Deze opdrachtgevers komen uit allerlei verschillende hoeken, van 

marketingcampagnes om een stad(sdeel) beter op de kaart te zetten tot volledige muziekfestivals, 

noem maar op en wij zijn er bij! Geen klus is ons te gek of te veel en dat maar ons werk juist zo leuk. 

Wij denken graag mee om samen met onze opdrachtgevers een vette productie neer te zetten.   

9 tot 5 kennen wij niet en maandag t/m vrijdag betekent weinig voor ons. Dat komt zoals je begrijpt 

doordat evenementen niet op standaard werkdagen en -tijden plaatsvinden. Zo werken wij dus in 

het weekend en soms in de avond. Dat vinden wij juist fijn, want shoppen op zaterdag is alleen maar 

gedoe en dat toffe restaurant waar je graag wil eten zit op vrijdag trouwens toch vaak al vol. 

Wat ga jij doen? 

Evenementen organiseren natuurlijk! Evenementen draaien om mensen, dit zijn bezoekers én 

deelnemers. Stands en artiestenplekken moeten natuurlijk gevuld worden. Daar heb jij als 

eventmanager de hoofdrol. Jij zorgt ervoor dat alles voor het evenement geregeld wordt, maakt het 

draaiboek en coördineert de organisatie. Zo loopt alles op rolletjes.  

Tijdens evenementen sta je ook sterk in je schoenen. Je kent het draaiboek vanbinnen en –buiten 

zodat je op evenementen weet wat er moet gebeuren. Ook problemen los je vliegensvlug op. Dit is 

gelijk weer belangrijke informatie voor de evaluatie die je na elk evenement doorneemt. Zo wordt 

elk evenement net weer wat beter! 

Wat vragen wij van jou? 

- Je hebt HBO werk- en denkniveau. 

- Je hebt minimaal twee jaar ervaring. 

- Je hebt je rijbewijs B. 

- Je bent commercieel ingesteld. 

- Je bent een organisatorisch natuurtalent.  

Wat bieden wij jou? 

- Een gezellige baan van 24-40 uur in de week. 

- Een marktconform salaris tussen €2.100 en €3.282 op basis van 40 uur.  

- Prima secundaire arbeidsvoorwaardenpakket. 

- De kans om je netwerk uit te breiden.  

- Heel veel gezelligheid.  

Meer weten? Stuur ons een mailtje naar info@kreativevents.nl. Of wil je direct solliciteren? 

Stuur dan je CV en motivatiebrief mee. Tot snel! 
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