Events
manager
Fulltime
Vanaf februari / maart 2022
No Rules Vondelpark

Als event manager ben jij het visitekaartje van
ons bedrijf. Jouw persoonlijkheid straalt dan ook
vertrouwen, vakmanschap en enthousiasme uit. Je
bent medeverantwoordelijk voor het hosten van
een event. Samen met de salesmanager zorg je
dat het event tot in de puntjes verzorgd is. Samen
met het team zorg jij ervoor dat onze gasten een
onvergetelijke en gastvrije ervaring hebben.

Functie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contactpersoon van de eindklant
Bijwonen van de sheetmeetings
Aansturen personeel
Verantwoordelijk voor alle operationele aspecten events
Stagebegeleiding evenementenstagiaires
Efficient werken team
Contactpersoon alle leveranciers
Aanspreekpunt van de sales afdeling
Verantwoordelijk inhuur spullen

Ben Jij...
•
•
•
•

Minstens twee jaar leidinggevende ervaring in een grote
horecazaak en evenementen
Gastvrij, commercieel- en servicegericht
Communicatief sterk en een echte teamplayer; jij maakt de sfeer!
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Waarom bij ons werken?
•
•
•
•

Solliciteren?
Ben jij op zoek naar een uitdagende
baan bij een gaaf innoverend en nieuw
concept in Amsterdam en wil je werken in
een jong en dynamisch bedrijf?

Solliciteer dan nu via
werken@norules.nl

Fulltime dienstverband van 38 uur
Goede werksfeer in een gezellige werkomgeving (bij mooi weer
buiten!)
Afwisseling en flexibele werktijden
Een salaris conform cao en inhoud van de functie

No Rules is met twee locaties gevestigd in de gezellige Amsterdamse de Pijp en in het
mooie Vondelpark en maakt deel uit van Unlimited Label. No Rules is een Restaurant en
Bar concept met een creatieve kaart met als hoofdrolspeler de pizza.
De No Rules filosofie heeft zich vertaald in de inrichtingen, de service en de gerechten
op de kaart. Heb jij affiniteit met evenementen en werken op mooi en groot terras
midden in het mooiste park van Amsterdam dan is No Rules Vondelpark de plek waar
je wilt werken. Met onze mooie verschillende evenementen ruimtes bieden wij een
afwisselende baan. Wil jij liever in de late uurtjes achter de bar knallen? Met onze eigen
No Rules Bar is het nooit saai op het Heinekenplein. Als No Rules zijn we met beide
locaties één team en is naast jou vaste locatie de mogelijkheid om op beide locaties te
werken.

No Rules is onderdeel van Horecagroep Unlimited Label:
No Rules Heinekenplein, No Rules Vondelpark, Strandzuid en Zuidpool.

