
 
 
 
 
 
 
 
 

Projectleider (38 uur) 
Ben jij de projectleider die ervoor zorgt dat de leukste evenementen tot in de puntjes zijn 
geregeld? Bijt jij je vast in een project en draag jij de eindverantwoordelijkheid tot aan de finish? 
Wij zoeken een Projectleider die de leiding op zich neemt en onze evenementen tot een succes 
weet te brengen! 
 
Wie zijn wij? 
Met veel passie en creativiteit organiseren wij evenementen en verzorgen wij cocktails op festivals. 
De meeste klanten bevinden zich in de regio Gelderland. Voor de festivals gaan we heel Nederland 
door! Het kantoor en de hal is gevestigd in Wehl.  
 
Wie zoeken wij? 
Als projectleider ben je altijd op zoek naar uitdaging. Je gaat actief op zoek naar onze klanten 
en organiseert in overleg met hen de leukste evenementen. Dit doe je naast de evenementen 
die we in eigen beheer organiseren. Je zorgt er binnen het team voor dat de taken verdeeld 
worden en de medewerkers aangestuurd worden. Daarnaast houd je je oog scherp op de 
kosten en het gehele proces.  
 
Werkzaamheden 
• Actieve rol in het zoeken naar nieuwe klanten; 
• Contactpersoon van de klant; 
• Aansturing van projectmedewerkers; 
• Kostenbewaking en procescontrole; 

 
Gewenst profiel 
• Ervaring is een vereiste; 
• Affiniteit met de evenementenbranche is een pré; 
• Goede communicatieve, organisatorische en sociale vaardigheden; 
• Van nature een goede leider die zijn/haar projectteam in haar kracht weet te zetten; 
• Leergierig, representatief en enthousiast; 
• Minimaal 23 jaar; 
• Beschikbaar in de weekenden; 
• Flexibel in werkdagen, vakanties en taken; 
• In het bezit van een rijbewijs. 

 
Wat bieden wij? 
• Jaarcontract voor 38 uur, met zicht op een vast contract; 
• Een marktconform salaris; 
• Werken binnen een klein, jong en enthousiast team; 
• Een kijkje achter de schermen bij de leukste evenementen. 

 
En nu? 
Ben jij diegene die houdt van evenementen tot in de puntjes te organiseren? Aarzel niet en verras 
ons met je CV en motivatiebrief! Je mag je mail richten aan Annemarie Roos (personeel@feest-
koning.nl) onder vermelding van Vacature Projectleider. 
 
Vacature sluit op 31 december 2021.  


