Op de plek waar vroeger de DRU ijzergieterij het kloppend hart van de Achterhoekse
industriële bedrijvigheid vormde, is een uniek gebied ontwikkeld. Zeven industriële
Rijksmonumenten gelegen langs de rivier de Oude IJssel vormen samen het DRU
Industriepark: dé broedplaats voor cultuur & innovatie in de Achterhoek. Het bruist er van de
activiteiten en evenementen: van een bezoek aan het theater of de popzaal, een historische
wandeling over het terrein, cursussen en workshops, een boottocht, een bezoek aan het
innovatiecentrum, tot een beurs of een festival.

Per 1 december 2019 hebben wij een vacature voor een
PARTY COÖRDINATOR
(m/v, 38 uur/week)
De party coördinator is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van feesten en
partijen met een focus op bruiloften. Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden van een
partij vanaf de intake tot en met de uitvoering.
Taken
Intake gesprekken voeren met opdrachtgevers
Opstellen van offertes
Opstellen van draaiboeken
Zorgdragen voor bestellingen in relatie tot de partij
Laten opbouwen en klaarzetten van faciliteiten
Eerste aanspreekpunt van de opdrachtgever voor, tijdens en na de partij
Eventteam aansturen tijdens de partij
Meewerken met de opbouw, uitvoering en afbouw van de partij
Verzamelen, vastleggen en controleren van gegevens t.b.v. administratie en
facturatie
Wij zoeken een teamspeler….
met HBO werk- en denkniveau
met minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
die wensen van gasten kan vertalen naar praktisch uitvoerbare draaiboeken
die overzicht bewaart en natuurlijk overwicht heeft
die flexibel is en bereid is om veelal in de avonden/weekenden te werken
Wij bieden…
…een dynamische baan in een bruisende organisatie waar cultuur, toerisme, zakelijke markt
en evenementen elkaar versterken. Je ontvangt een passe-partout voor alle culturele
activiteiten in onze zalen en een toeslag voor nachtelijke werkuren. Wij werken conform de
CAO voor de horeca.
Informatie
Je sollicitatiebrief met CV kun je tot 9 november 2019 sturen aan DRU Industriepark, t.a.v.
Monique Spijker (Hutteweg 24, 7071 BV Ulft of monique.spijker@dru-industriepark.nl). Voor
meer informatie over de functie kun je contact opnemen via 0315-200150).
Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld.

