VACATURE
You (day)dream, fantasize or invent it; we will then actually make it come true
for you. Wij zijn Roxxi, een creatief bedrijf in de evenementenbranche. Je mag
ons beautiﬁers noemen. Wij doen het ontwerp, de productie en de uitvoering
van decoratie en interieurs voor elk type evenement en festivals.

WAT GA JE DOEN?
•

Je zorgt ervoor dat wat aan de klant beloofd wordt, ook waar gemaakt wordt.

•

Je stuurt een team aan dat ervoor zorgt dat evenementen en festivals er fantastisch uitzien en het publiek met open mond
laat genieten.

•

Je zorgt ervoor dat de afgesproken deadlines gehaald worden, waarbij geldt dat een deadline ook echt een
deadline is (the show must go on, uitstel kennen we niet bij Roxxi).

•

Je schat de risico’s in van een project en zorgt ervoor dat je altijd de mogelijke problemen een stap voor bent.

•

Je weet de scope van het project goed te bewaken en werkt systematisch aan maatregelen om het rendement van
projecten verder te verbeteren.

•

Je weet mensen te motiveren om het beste uit henzelf te halen en houdt als een spin in het web alle belangen goed in de gaten.

•

Je zorgt ervoor dat alle creatieve ideeën van je team tot een concreet resultaat leiden op een echt evenement
en je ziet dat jouw werk de wereld mooier en de mensen blij maakt.

WAT VERWACHTEN WE VAN JE?
•

Je bent goed in het creëren van teamspirit en mensen te motiveren.

•

Je bent iemand met doorzettingsvermogen en een positieve instelling.

•

Prestatiegericht en een ondernemend persoon.

•

Aantoonbare ervaring als projectmanager, hoeft niet in de evenementensector te zijn.

•

Iemand die denkt in oplossingen en stressbestendig is.

•

Vaardigheden op het gebied van projectadministratie.

•

Representatief, betrouwbaar en praktisch ingesteld.

•

Flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit. We werken ook in weekenden en avonduren.

•

In bezit van rijbewijs B.

WAT KAN ROXXI JOU BIEDEN:
•

Fulltime baan.

•

Kans om te werken voor de vetste festivals en evenementen.

•

Doorgroei mogelijkheden.

•

Goede arbeidsvoorwaarden.

WAAROM ROXXI?
Een afwisselende en uitdagende functie bij een succesvolle en ambitieuze organisatie. Leuke collega’s, veel gezelligheid en vaak een
hangover op zaterdag. Nieuwsgierig maar wil je meer informatie? Je bent altijd welkom voor een vrijblijvend gesprek en een kopje koﬃe!
Ja, dit is echt iets voor mij! En nu? Graag ontvangen wij je sollicitatiebrief met een foto en CV.
Deze kun je sturen naar Iris@roxxi.nl t.a.v. Iris Vereijken

