Vacature: Stagair (M/V)

Spreekt het projectmatig organiseren van evenementen je aan ?
Wil je commerciële ervaring opdoen ? Dan is dit jouw stageplek !
Wij zijn
S4Events B.V. is een Haarlems evenementenbureau (sinds april 2011). Wij bestaan uit
een enthousiast team van 2 vaste medewerkers en enkele freelancers.
Het belang van evenementen in het bedrijfsleven en maatschappij neemt toe.
Evenementen maken een steeds serieuzer onderdeel uit van de marketingcommunicatiemix van vele bedrijven. Wij zorgen voor de totale organisatie van deze
belevenis: relevante communicatie die je live moet ervaren.
Dit kan door middel van feesten, zakelijke bijeenkomsten, digitale (social) media,
guerilla marketing (flashmobs), etc. Wij brengen de doelgroep en doelstelling van
de opdrachtgevers duidelijk in kaart. Wij willen immers op het ‘gevoel’ van de gasten
inspelen. Het effect van deze live-communicatie staat of valt met de emotie die we
teweegbrengen. Een goed evenement veroorzaakt kippenvel door te horen, proeven,
ruiken, voelen en beleven: beleveniscommunicatie is zoveel méér dan
evenementenorganisatie.
Elk S4Events plan is een maatpak. Evenementen hebben alleen dan een
onderscheidend vermogen als ze 100% origineel ontworpen zijn met de doelgroep,
doelstelling en het budget in het vizier.
Door onze verfrissende ideeën over de invulling van evenementen hebben wij in onze
korte bestaansperiode reeds een mooie corporate klantenportfolio opgebouwd.
S4Events B.V. wil groeien en haar positie in deze markt verder versterken.

Wij bieden
Een heel diverse stage waarbij je kennis maakt met alle processen die bij
eventmanagement komen kijken. Je leert de wens van de klant te matchen met de
financiële middelen die beschikbaar zijn. Van daaruit ben je betrokken om dit proces
zo soepel, kwalitatief en cost-efficiënt te laten verlopen: van eerste acquisitie t/m de
daadwerkelijke uitvoer op locatie.
Wij bieden een professionele en gestructureerde stagebegeleiding met frequente
voortgangsgesprekken.
S4Events is bekend en akkoord met reguliere stagevergoedingen aan student en
opleidingsinstituut.
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Primair ben je assistent-projectmanager voor de organisatie van diverse
evenementen. Als projectmanager stuur je een team aan van chauffeurs, logistiek
medewerkers, promotiemedewerkers en een fotograaf. (en locaties, technici,
artiestenbureaus, cateraars, hostessen enz…),.
Tijdens de uitvoerdagen ben je soms zelf aanwezig (indien op stagedagen)en
verantwoordelijk voor de organisatie. Heb je het voortraject goed uitgevoerd, dan is
de uitvoer probleemloos.
Daarna volgt de opvolging: rapportage, succes, conversie-ratio en return on
investment.
Secondair help je dagelijks met sales. Dit zijn telefonische sales gesprekken, het
opstellen van nieuwsbrieven en denk je mee over het benutten van social media in de
S4Events communicatiestrategie. Je beheert de bestaande Facebook en LinkedIn
pagina’s. Je legt contact met voor S4Events interessante organisaties zoals overheid
en bedrijven.
Profiel
Ben jij die proactieve duizendpoot met marketing affiniteit die flexibel kan schakelen,
dan is een stage bij S4Events iets voor jou. Je houdt overzicht in een soms hectische
omgeving, kunt prioriteiten stellen en werkt accuraat. Ben jij communicatief sterk en
kun je mensen motiveren en overtuigen? Volg je een commerciële- of
marketinggeoriënteerde opleiding en heb je affiniteit met evenementen, dan is dit
een ideale omgeving om ervaring op te doen in de evenementenbranche.
Voorwaarden
 Werkzaamheden tijdens events zijn soms in de avonduren, leeftijd vanaf 18
jaar.
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
 Zelfstandig kunnen werken.
 Niet bang voor acquisitie-gesprekken.
 Goede kennis van Windows en het Office pakket.
Pré
 Rijbewijs B.
Periode
Per direct
Wij zien graag je reactie en CV (met foto) tegemoet.
Je kunt deze richten aan dhr. Sven Steverink, via: s4@s4events.nl .
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