Stagiair(e) event- en congresmanagement

Over House of Watt
House of Watt noemt zichzelf,
vanaf 1 september 2017, de
huiskamer van Oost. Een plek
waar je onder andere kunt
werken, spelen, ontdekken en
lekker kunt eten en drinken.
Ook een plek waar iedereen
welkom is. Waar niet wordt
gedacht in één bepaalde
doelgroep, maar waar gekeken
wordt naar behoeftes uit de
buurt en de mogelijkheden van
onze ruimtes.
Wij bieden volledige ingerichte
vergaderkamers, inclusief écht
lekkere koffie en thee.
Uiteraard verzorgen we hierbij
een lunch, borrel of diner om
alles compleet te maken.
We hebben faciliteiten voor 8 of
10 personen en een theaterzaal
voor 30 personen. Daarnaast
een aparte multifunctionele
ruimte voor 50 tot 200
personen
Naast de verschillende
evenementen die voor anderen
hosten, organiseren we ook
eigen events: van
kinderactiviteiten in het
weekend, tot workshops en
theateravonden voor
volwassenen.

Stagiair(e) event- en congresmanagement
SALES EN MARKETING
• Je assisteert bij het uitdenken, verkopen en marketen van onze eigen
evenementen.
• Je bemoeit je met de inzet van onze social mediakanalen en AdWords.
• Je blijft op de hoogte van de Amsterdamse evenementenkalender en kan
daarop inspelen met salesgerichte acties.
OPERATIONEEL
• Je helpt mee met de voorbereiding, uitvoering en afbouw van de diverse
events.
• Tijdens de events ben jij het aanspreekpunt voor onze klanten.
• Als echt ‘event-dier’ ben je natuurlijk niet te beroerd om ook zelf de
handen uit de mouwen te steken – daar waar het nodig is.
COMMERCIEEL
• Jij ziet kansen om iets extra’s te halen uit elke aanvraag die binnenkomt.
• Je krijgt vrije hand in het verzinnen van nieuwe eigen evenementen en
het daarbij behorende verdienmodel, maar ook doelgroepbepaling,
marges en haalbaarheid.
• Up-selling en Cross-Selling zijn voor jou gesneden koek.
JIJ…
• Bent gedreven, assertief en flexibel.
• Hebt een neusje voor kansen en mogelijkheden.
• Bent op de hoogte van de laatste trends.
• Bent sociaal (ook offline), gezellig en een onwijze teamplayer.
• Je vindt het leuk om bij een nieuw bedrijf te werken – waar de paden niet
gebaand zijn en je dus veel vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheden
krijgt.

Uiteindelijk ben je opgeleid tot een allround eventmanager en ben je van
A tot Z verantwoordelijk voor de verkoop, uitvoering en aftersales van de
evenementen binnen House of Watt.
Heb je interesse in deze stage en wil je graag met ons kennismaken? Stuur
via het stagebureau een korte presentatie van jezelf. Vul zelf in hoe je dat
het liefste doet.

