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Spreekt het management van een promoteam je aan ?   

Vind je het leuk om op diverse grote evenementen in het land te werken? 

 

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 marketing-

communicatiemix van vele bedrijven. S4Events zorgt voor de totale organisatie van 

deze belevenis: relevante communicatie die je live moet ervaren. 

 

Voor onze opdrachtgever organiseren wij diverse roadshows. Met verschillende 

promo-voertuigen bezoeken wij diverse evenementen in heel Nederland. Dit zijn vaak 

woonbeurzen, maar ook culinaire evenementen of (muziek)festivals. Je geeft leiding 

aan een team van promotie medewerkers. Je zorgt dat bezoekers vriendelijk en pro-

actief benaderd worden, zonder dat dit té assertief of pusherig overkomt. 

Je communiceert met de lokale event-organisatie over de dagelijkse logistiek, met 

technici bij problemen en met het schoonmaakpersoneel. 

 

Deze functie betreft een zgn.  meewerkend voorman constructie. Je helpt dus ook 

mee met de activiteiten van het promo-team. 

 

Wij verkopen ter plaatse niets, we bieden slechts een unieke ervaring aan. 

Geïnteresseerden sturen we achteraf een brochure: that’s it! 

 

Wij bieden 

Een heel diverse parttime functie waarbij alle processen die bij eventmanagement 

horen, komen kijken. Je maakt je eigen beslissingen om elk proces zo soepel, 

kwalitatief en cost-efficiënt te laten verlopen. 

Betaling gebeurt wekelijks per gewerkt uur en per gereden kilometer. 

 

Wij zoeken 

Je hebt ervaring in sales en het leidinggeven.  

Je bent niet bang om bezoekers aan te spreken en enthousiast te maken voor een 

product. 

Je hebt een KvK inschrijving en kunt je eigen facturen sturen voor de gewerkte uren 

en gereden kilometers. 

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? 

 

http://www.s4events.nl/
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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. 

• Rijbewijs en eigen vervoer. 

 

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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