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Grootse corporate events, prestigieuze awardshows en non-profit events die een
onuitwisbare indruk achterlaten. Jij weet als geen ander hoe je deze events van a tot z
organiseert. Live, hybride of digitaal. Ben jij die senior projectmanager met een bak
ervaring in de wereld van events? Dan zoeken we jou.

Als senior projectmanager werk je aan meerdere projecten tegelijk, waarbij je schakelt
tussen live, hybride en digitale events. Van een te gekke awardshow voor de meest
innovatieve start-ups in Nederland en een personeelsfeest met inhoud (internal
branding) tot een non-profit festival waarmee je écht impact maakt. Soms ligt de gehele
productie in jouw handen, op andere momenten hoef je alleen de juiste professionals een
zetje te geven. Dit doe je in teamverband (vind je leuk) of alleen (sta jij namelijk net zo
goed je mannetje).

Senior Projectmanager Events bij IINII, dit ga je doen

Neemt de verantwoordelijkheid en leiding in projecten
Bent betrokken bij alle projectfases, van conceptontwikkeling en communicatie tot
productie
Werkt met een gevarieerde groep opdrachtgevers
Zorgt voor de uitvoering van creatieve en strategische concepten
Verliest de doelstellingen niet uit het oog
Coördineert leveranciers (van catering en techniek tot locaties en sprekers)

Jij:

IINII creëert belevingen waar mensen over praten. Als experts in live communicatie en
eventmarketing helpen we bedrijven in verschillende sectoren - van non-profit tot
corporate in Nederland en daarbuiten – bij het organiseren van impactvolle live
experiences. Hierbij zien we onszelf als teamversterkers: een waardevolle toevoeging
aan het team van de klant. Werken bij IINII betekent werken in een klein gezellig team,
een baan vol afwisseling en altijd ruimte voor een geintje.

Dit is IINII 

We hoeven jou weinig te vertellen over de wereld van events. Je loopt er namelijk al 
een aantal jaren als senior projectmanager (minimaal 3) in rond. Door jouw 
uitgebreide ervaring met corporate, creatieve en impactvolle events heb jij inmiddels 
een groot netwerk opgebouwd. (And you’re not afraid to use it!)

Jij geeft de touwtjes niet snel uit handen en laat de kaas niet van je brood eten. Je hebt 
flink wat ervaring en dat mogen ze weten. We leggen onze projecten met een gerust 
hart bij jou neer, jij regelt het wel.

Dit ben jij

http://www.iinii.nl/
https://www.instagram.com/iiniievents/
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Heb je ervaring opgedaan als freelancer, bij een evenementenbureau of op de
juiste afdeling bij een corporate
Beschik je over basiskennis van marketing en communicatie
Ben je gewend met harde deadlines te werken
Gaat het spreken en schrijven in het Nederlands én Engels jou prima af
Bezit je een rijbewijs B
Ben je minimaal 4 dagen per week beschikbaar
En weet je toevallig al het een en ander over videoproducties? Worden we blij van.

Dagen vol uitdagingen en ‘never a dull moment’. Je komt terecht in een leuk team vol
passie voor events. Samen werk je aan uitdagende projecten voor bijzondere klanten
in binnen- en buitenland. En dat alles op een fantastische werklocatie op perron 3B
van station Geldermalsen. Niet iedere dag trouwens, want zo nu en dan schuif je thuis
lekker aan de keukentafel met je laptop. Ook dat kan bij IINII.

Verder

Als Senior Projectmanager Events bij IINII kun je
rekenen op: 

Salaris
25 vakantiedagen (o.b.v. een fulltime dienstverband)
Groeikansen binnen de organisatie
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
Pensioenregeling
Leuke uitjes met het team

Ook krijg je:

Wat zeg je ervan? Word jij onze senior projectmanager en daarmee de nieuwste
teamversterker van onze klanten? We leren je graag kennen!

Mail voor 1 maart je cv en motivatiebrief naar: nicole@iinii.nl 
o.v.v. ‘Vacature senior projectmanager’.

Vragen? Laat het ons weten!
www.iinii.nl

http://www.iinii.nl/
http://www.iinii.nl/

