Wil jij door evenementen en projecten de (sport)wereld een beetje mooier maken? Is een doel
zonder een plan voor jou slechts een wens? Ben jij in staat om zelfstandig projecten te leiden,
behoud jij onder spanning het overzicht én oog voor detail? Misschien ben jij dan onze nieuwe:

Event- / Projectmanager (m/v)
40 uur per week

Wie zijn wij?
Wij zijn Thinc ahead. Een jong en ambitieus evenementenbureau in de sport. Wij denken altijd
vooruit en organiseren grootschalige (sport)evenementen en –projecten, nationaal en
internationaal. Onze opdrachtgevers zijn bonden, merken en organisaties die op zoek zijn naar
vlekkeloze producties en goed georganiseerde evenementen/projecten. Altijd met de ambitie en
passie om nalatenschap te creëren. Oja… en we creëren ook zelf evenementen door ze (met
anderen) naar Nederland te halen of nieuwe concepten te verzinnen.
Je hebt ongetwijfeld onze website (www.thincahead.nl) bekeken of onze projecten gespot, dus
genoeg over ons!
Wie ben jij?
Je hebt een HBO/WO denk- en werkniveau.
Je hebt 3 tot 5 jaar werkervaring. In een soortgelijke functie is een pré.
Jij hebt passie voor organiseren, vindt het heerlijk anderen te ontzorgen en het managen
van projecten zit in je DNA.
Je hebt ervaring om zelfstandig teams aan te sturen, maar vindt het helemaal niet erg als
je zelf de handen uit de mouwen moet steken.
Jij verrast anderen graag met nieuwe inzichten en durft hen te challengen met jouw
ideeën.
Je steekt je nek uit voor je keuzes en kan goed samenwerken.
Jij kijkt ernaar uit om zelfstandig met onze klanten te werken en vindt het niet erg om een
stapje harder te zetten als je daarmee legacy kan creëren.
Wat ga je doen?
Je krijgt de verantwoordelijkheid voor je eigen klanten/evenementen/projecten of werkt in een
tandem samen met je collega’s. Het maakt jou niet uit of je de vooruitgeschoven pion bent of dat
je onderdeel bent van een team. Daarnaast vervul je zelfstandig de rol als projectmanager/-leider
bij onze opdrachtgevers. Daarbij staat plannen, organiseren en managen altijd centraal.
Wat bieden wij?
Je maakt onderdeel uit van een klein team, dat graag met elkaar samenwerkt en lol maakt.
We bieden je A-merken als klanten en een toekomstperspectief waarbij je kan werken aan
mooie evenementen en projecten.
Je bouwt met ons aan Thinc ahead en deelt onze ambitie om in 2020 een belangrijke speler
te zijn in de nationale (sport)evenementenbranche.
Je krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid bij het managen van onze evenementen en
projecten.
Een inspirerende werkomgeving in SX Eindhoven.
Uiteraard goede arbeidsvoorwaarden.
Ben jij die zelfstandige Event- / Projectmanager die we zoeken, die anderen een lach op het
gezicht bezorgt? Stuur je motivatie en CV naar ikwilookvooruitdenken@thincahead.nl. Voor meer
informatie kun je ook bellen met Niels Cannegieter: 06-19098391. Tot snel bij Thinc ahead!
Solliciteren kan tot en met 3 december 2018.

