
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 extra handjes! 

Wie zijn wij?  

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

concepten, zoals 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! Wij zorgen dat er evenement op rolletjes verloopt. Maar dan 

doen we niet alleen. We hebben maar al te hard extra handjes nodig om alle concepten te 

verwerkelijken. Als side crew ga je aan de slag met de opbouw van evenementen en zorg je er voor 

dat alle materialen in onze loods klaarliggen. We hebben onze eigen visie voor evenementen, daar 

hebben we jouw Kreatieve oog ook graag bij. Het is niet gek als je eens met een verfkwast en -roller 

in de hand staat of een decor in elkaar timmert. Tijdens evenementen werk je met het draaiboek en 

zorg je dat alles is opgebouwd, werkt en weer wordt afgebouwd. Vies van hard werken ben je dus 

zeker niet! 

Wat vragen wij van jou?  

• Minimaal Mbo-opleiding in de richting van evenementen 

• Je hebt je rijbewijs B.  

• Je bent een echte aanpakker. 

• Je bent een organisatorisch natuurtalent.   

Wat bieden wij jou?  

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

• Een marktconform salaris tussen €1.000 en €1.500 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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