PLANNER / EVENT
COÖ
CO
Ö RDINATOR
GEZOCHT!
Bij Speyz zijn we op zoek naar een planner voor op ons hoofdkantoor in Veghel. In deze functie ben
je verantwoordelijk voor het maken van de meest optimale roosters, weet je collega’s met positieve
communicatie te binden en fungeer je als professioneel contactpersoon voor onze medewerkers,
leveranciers en klanten.
SPEYZ
Speyz is één van de grootste en meest toonaangevende publiekscateraars van Nederland. Jaarlijks
genieten ruim 2 miljoen bezoekers van onze inspirerende foodconcepten.
Wij ontwerpen, bouwen en exploiteren de foodcourts op evenementen in binnen- en buitenland zoals
Lowlands, Concert At Sea, Tomorrowland, Defqon.1, Paaspop en 7th Sunday. Daarnaast zijn we vaste
foodcateraar in stadion GelreDome in Arnhem waar naast voetbalwedstrijden ook grote evenementen als
Glory en Qlimax plaatsvinden.
Speyz is een jong en dynamisch bedrijf waar ruimte is voor eigen inbreng, initiatief en ondernemerschap.
Daarnaast heerst er een gezellige werksfeer waar samenwerking een essentieel onderdeel van is.

FUNCTIE
Speyz is opzoek naar een fulltime (40
uur) teamspeler voor op onze afdeling
planning. Samen met je directe collega’s
ben je verantwoordelijk voor de gehele
personeelsplanning van alle interne en
externe medewerkers. Jullie doel: de juiste
persoon, op de juiste tijd, op de juiste
plaats, tegen het juiste tarief inplannen!
Tijdens de events ben je het aanspreekpunt
voor personeel in de rol van incheck of als
projectleider.
Na afloop van het event controleer je de
uren en zorg je ervoor dat de administratie
tot in de puntjes is bijgewerkt.

HEB OF BEN JIJ
• Affiniteit met de evenementen- en
cateringbranche
• Hbo werk- en denkvermogen
• Woonachtig in regio Den Bosch,
Eindhoven of Nijmegen
• Leidinggevende capaciteiten
• Sterke sociale vaardigheden
• Flexibel
• Proactief

WAT BIEDEN WIJ?
• Een vette en inspirerende werkplek met kei leuke
collega’s
• Marktconform salaris op basis van ervaring en wat
jij kunt!
• Doorgroeimogelijkheden
• Collega’s die naast hard werken ook zeker van een
drankje houden
• Toffe teambuildingsactiviteiten &
personeelsfeesten
• Elke middag een uitgebreid lunchbuffet waar geen
enkele werkgever tegenop kan!

Heb jij passie voor evenementen en hard werken in
een jong en gezellig team?

SOLLICITEER DAN NU!
STUUR JE MOTIVATIE EN CV NAAR
WERKEN@SPEYZ.NL EN WIE WEET
ZIEN WE ELKAAR SNEL OP ONS
HOOFDKANTOOR IN VEGHEL.

