
 
 

Stagiair(e) projectmedewerker (februari-juli 2023) 
Ben jij een harde werker met een passie voor (grote) evenementen?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
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 projectmedewerker help je de projectleiders de leukste evenementen te organiseren. Je 
krijgt energie van het faciliteren en uitvoeren van onze concepten en je laat je niet zomaar 
uit de weg slaan bij een tegenslag. Je houdt van aanpakken en helpt dan ook graag bij 
facilitaire en logistieke zaken.  
 
Werkzaamheden  

• Voorbereiding en uitvoering van evenementen;  
• Ondersteuning van projectleiders in het team;  
• Contact hebben met verschillende partijen (leveranciers, klanten en collega’s);  
• Ondersteuning in onze hal, bijvoorbeeld het klaarzetten van materialen voor 

transport.  
 
Gewenst profiel  

• Ervaring is geen vereiste;  
• Affiniteit met de evenementenbranche is een pré;  
• Goede communicatieve vaardigheden;  
• Leergierig, representatief en groot verantwoordelijkheidsgevoel;  
• Een sterke persoonlijkheid die graag de handen uit de mouwen steekt;  
• Beschikbaar in de weekenden;  
• Flexibel in werkdagen, vakanties en taken;  

 
Wat bieden wij?  

• Stagevergoeding (in overleg); 
• Een fantastische stage binnen een jong en vooral enthousiast team; 
• Een stageperiode die voorbij is voordat je het weet! 
• Een veelzijdige stage met een grote vrijheid bij het vormgeven en invullen van de 

functie; 
• Plezier in je job, gecombineerd met heel hard werken, hebben wij hoog in het 

vaandel staan. 
• 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 Bus-Roos 
(personeel@feest-koning.nl) onder vermelding van Stage projectmedewerker.  
 


