3hoog is een evenementenbureau opgericht in 2009. Een groeiende organisatie dat vaste
eventpartner is van een business-, meeting- & eventcenter genaamd AEtelier, gelegen in het
midden van het bedrijventerrein in Heverlee. Deze eventlocatie is geschikt voor allerlei
evenementen van 4 tot 400 gasten. Op basis van de noden en wensen van de klant
organiseren wij events van A tot Z. Met een nadruk op een persoonlijke en professionele
aanpak maken we van elk event een succes! Bij AEtelier kan men genieten van een trendy
eventlocatie met onze zorgeloze dienstverlening.
Momenteel zijn we op zoek naar een senior eventplanner om ons 3hoog-team te versterken!

VACATURE: Senior eventplanner
Functie
Je staat samen met 2 collega’s in voor de opvolging van meeting- en eventaanvragen, zowel via mail
als telefoon. Met commerciële ingesteldheid stel je de klant de locatie AEtelier en onze mogelijkheden
voor. Je durft out-of-the-box te denken bij het inlossen van de wensen van de klant en presenteert een
uniek eventvoorstel. Je staat in voor de volledige opvolging van aanvraag tot event: cont(r)acten met
klant en leveranciers, budgetoefeningen, opmaken planning en draaiboeken, bestellingen en briefing
zaalverantwoordelijke.
Jouw profiel
Wij zorgen voor een optimale en zorgeloze dienstverlening op maat van onze klanten. Voor onze
klanten is geen moeite te veel. Dit verwachten wij ook van jou.
Ervaring in eventplanning (min. 5 jaar) is voor deze functie een must. Naast een sterk administratief en
commercieel profiel verwachten we dat je zelfstandig events tot 400 gasten kan uitwerken.
Stressbestendig en nauwgezet werken zijn je niet vreemd. Je hands-on aanpak maakt van elk event
een succes. We zoeken iemand die ernaar streeft én er voldoening van krijgt als klanten zeggen dat
alles perfect in orde is.
De Nederlandse taal beheersen en Engelse en Franse basiskennis hebben is een must. Horeca- en
marktingervaring bezitten is een pluspunt.
Daarnaast ben je in het bezit van een rijbewijs B en schrikt occasioneel avond- en weekendwerk je niet
af. Jouw vaste werkplaats is gelegen op locatie AEtelier, Interleuvenlaan 74, 3001 Heverlee, maar ook
thuiswerken hoort bij de mogelijkheden.
Ons aanbod
Je krijgt veel vrijheid en flexibiliteit en de kans om mee je stempel te drukken op de events bij 3hoog
en locatie AEtelier. We bieden een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, startende najaar 2022
(startdatum in overleg), een competitief loon aangevuld met extralegale voordelen, flexibele
arbeidstijden en een aangenaam werkklimaat met toffe collega’s.
Geïnteresseerd?
Denk jij dat wij een match zijn? Stuur cv en motivatiebrief zo snel mogelijk (deadline: 3/10) naar Nele
De Ronde via nele@3hoog.be . Maak kennis met ons op www.3hoog.be.
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