Event Supervisor Koningin Elisabethzaal
(concerten, events en congressen)
Het Elisabeth Center is deel van de KMDA en thuishaven van de Koningin Elisabethzaal met haar
ongeëvenaarde akoestiek en het Flanders Meeting & Convention Center Antwerp (FMCCA), beter gekend als
“A Room with a ZOO”. Ze vormen samen een inspirerende plaats waar ontmoeting en samen beleven centraal
staan.
De afdeling “Elisabeth Events” verzorgt de evenementen van de Koningin Elisabethzaal, het vernieuwde
congrescentrum en de historische zuil aan het Flamingoplein alsook de evenementen in Planckendael.
Binnen deze afdeling zorg je ermee voor dat elk evenement uniek is. We hosten elk jaar een brede waaier aan
evenementen gaande van congressen, familiedagen, corporate evenementen tot concerten.

•

Je regelt de praktische en logistieke organisatie van de evenementen en concerten. Je coördineert de
opbouw, het verloop en de afbouw van het event, concert, of congres. Je bent het on site aanspreekpunt
voor de klant, de gasten, maar ook voor de interne en externe medewerkers van het event.

•

Je geeft operationeel leiding aan alle aanwezige eventmedewerkers. Je coördineert de werkzaamheden
van leveranciers, medewerkers van de klant en interne medewerkers, van opbouw tot afbouw.

•

Je bent de eindverantwoordelijke op het vlak van veiligheid op een evenement.

•

Je vertegenwoordigt de KMDA en alles waar zij voor staat naar de klant en de buitenwereld toe.

•

Je bent werkzaam binnen het departement Events & Food Services.

PROFIEL
•

Je genoot een opleiding Bachelor event management.

•

Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de eventsector.

•

Je hebt een hands on mentaliteit en ervaring in het aansturen van eventmedewerkers.

•

Je hebt praktisch en logistiek inzicht.

•

Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

•

Indien je een basiskennis techniek bezit is dit een pluspunt.

AANBOD
•

Een aangename en unieke omgeving met een informele bedrijfscultuur waar respect voor collega’s,
klanten en leveranciers voorop staan.

•

Een vast voltijds bediendencontract van onbepaalde duur.

•

Naast loon en extra legale voordelen (o.a. hospitalisatieverzekering, pensioensparen, 100%
terugbetaling openbaar vervoer) krijg je een KMDA abonnement en bijkomende voordelen met
betrekking tot het bezoeken van andere dier-/pretparken.

SOLLICITEREN
Interesse? Stuur jouw reactie via email naar Tim.DeBacker@kmda.org. Vergeet niet om CV en motivatiebrief
bij te voegen!

