Vacature stage Klantadviseur / Assistent Event Manager
Organisatie opdrachtgever:
Labels waar je voor werkt:
Locatie stageplaats:
Beschikbaar voor:
Stagevergoeding:

Groepsuitjes Breda BV
Bootje Varen Breda, BAAI Breda, Groepsuitjes Breda en Breda Drijft
Kantoor gevestigd in Breda centrum
20 weken stage en 40 weken stage
Ja

Omschrijving Groepsuitjes Breda BV:
Groepsuitjes Breda BV is de overkoepelende organisatie achter: Bootje Varen Breda, BAAI Breda,
Groepsuitjes Breda en het evenement Breda Drijft! Groepsuitjes Breda is al 13 jaar gevestigd op een
mooie locatie in het centrum van Breda. Met een jong en enthousiast team van 10 vaste werknemers
en ongeveer 75 oproepkrachten zijn wij het hele jaar door druk in de weer om een glimlach te
toveren op de gezichten van duizenden gasten die jaarlijks één of meerdere malen aanwezig zijn bij
één van onze locaties of evenementen.
Bootje Varen Breda is de onderneming waar het allemaal mee begonnen is. Met 2 gehuurde boten
vaarden we de eerste tochten door de Singels. Ondertussen is Bootje Varen Breda veel meer dan
alleen een boottochtje door de Singels. Met een vloot van 10 boten en luxe sloepen varen we ruim
30.000 gasten per jaar door Breda en doen we dat voornamelijk in combinatie met BBQ’s
Borrelarrangementen of een heerlijke Lunch aan boord. (https://www.bootjevarenbreda.nl)
Sinds een paar jaar is daar ook een volledige Zelf Varen tak aan toegevoegd, waarbij de gast zelf met
een gehuurde boot het water op kan om Breda te gaan verkennen. (https://www.zelfvarenbreda.nl)
BAAI Breda is de locatie waar al deze sloepen vertrekken, maar sinds juni 2019 juist ook een
prachtige horeca locatie aan het water. Er hangt het gehele jaar door een heerlijk festivalsfeertje en
dat sfeertje brengen wij er graag tot leven met verschillende publieke events zoals de VrimiBAAI,
maar juist ook door middel van zakelijk events. Hier komt alles samen en gegarandeerd dat hier op
korte termijn nog vele mooie events gaan volgen! (https://www.baaibreda.nl)
Tot slot organiseren we Breda Drijft. Breda Drijft is een uniek evenement waarbij jaarlijks bijna 3000
deelnemers in rubberboten, opblaasflamingo’s en zwembaden te water gaan om op het water te
genieten van toffe acts, de zon en een heerlijk drankje! (https://www.facebook.com/bredadrijft/)
Bij al onze bedrijven en events streven we maar één ding na: Een onvergetelijke dag voor onze
gasten!
Wat houd deze stage bij ons in:
Tijdens je stage bij ons komen veel van je competenties aan bod en ben je werkzaam voor alle
ondernemingen die we rijk zijn. Je krijgt dus van alle facetten iets mee, maar in deze rol richt jij je
vooral op het voorbereidende en organisatorische gedeelte voorafgaand. Hierin ben je onder andere
(mede)verantwoordelijk voor de organisatie van ruim 2000 uitjes.
Hierbij ben je betrokken bij het volledige traject beginnende bij klantcontact, het adviseren en
vervolgens offreren en uiteindelijk het vastleggen van de boeking. Als adviseur ben je echt betrokken
bij het uitje van de gast en zorg je ervoor dat je het optimale uit hun dag haalt. Daarna begint het
voorbereidende traject waarbij je medewerkers brieft en in staat voor de kwaliteit van het uitje.
Jouw afspraken met de klant, dienen goed uitgevoerd te worden en jouw overdracht is van groot
belang. Precies om die reden ben je zo nu en dan ook op uitjesdagen aanwezig om alles in goede
banen te leiden, bij te springen als iets mis gaat en ben je het klantcontact en de eventmanager op
locatie.

Naast deze dagelijkse rol krijg je ook tijdens Breda Drijft een verantwoordelijke rol op het evenement
en mogelijk ook in een stukje voorbereiding. Naast bovenstaande werkzaamheden zijn er ook een
aantal dagelijkse werkzaamheden die veelvuldig terug zullen komen. Dit zal een klein stukje
administratie zijn, maar bijvoorbeeld ook verschillende projecten voor de doorontwikkeling van onze
labels. We zijn steeds in ontwikkeling en doen onze uiterste best om de beleving van onze uitjes en
events steeds verder te optimaliseren.
Al met al zal het een erg afwisselende stage zijn, waarbij je bij vele ondernemingen een kijkje achter
de schermen gaat nemen en waar jouw kwaliteiten als eventmanager of projectleider goed tot uiting
gaan komen.
Opdracht gedurende je stage:
De invulling van jouw stage opdracht bespreken we graag samen met jou aan het begin van je stage.
Je kan je voorstellen dat er met meerdere ondernemingen in verschillende branches tal van
opdrachten denkbaar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuw Event bij BAAI, de ontwikkeling
van een nieuw stadsspel, de uitwerking van een marketingplan of marketingactie maar het kan ook
zomaar het door ontwikkelen zijn van een concept.
Student profiel:
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde student met een organisatie talent. Je bent stressbestendig,
erg flexibel, communicatief sterk, hebt een commerciële instelling en bent vooral sterk in het
aansturen en het houden van overzicht. Je kijkt vooruit, hebt er geen moeite mee om zo nu en dan in
het weekend en in de avonden te werken en bent bereid om een stap extra te zetten wanneer dit
nodig is.
Je komt te werken in een jong, gezellig en enthousiast team. Samen met jou doen we onze uiterste
best om elke gast een geweldige dag te beleven. Daarnaast kom je terecht in een hard groeiend
bedrijf, dus ook een kans op een baan na je stage is aanwezig.
Wil jij onderdeel worden van ons team?
Mail dan je C.V. + Sollicitatie naar ambervandenboogaard@groepsuitjesbreda.nl t.a.v. Amber

