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Event Manager - COD 
 

MISSIE 
 
Freddy met Curry is een 100% zero waste catering service voor bedrijven. 
Onze 3 diensten bestaan uit:   
- Het leveren van een catering service voor teamvergaderingen 
- Catering voor evenementen  
- Bedrijfskantine (kantineruimte geïnstalleerd in het hart van bedrijven) 
 
De taak van de eventmanager zal erin bestaan de aanvragen voor catering-
evenementen beheren, deze voor te bereiden en de organisatie en het verloop van 
het evenement in goede banen leiden. Het onderdeel verkoop en klantenbeheer 
maakt ook deel van de functie, evenals de analyse van resultaten en het strategisch 
denken. 
De eventmanager moet in staat zijn teams (intern en extern) aan te sturen. 
 
Uw rol zal de volgende taken omvatten: 

• Cateringaanvragen beheren en op basis daarvan een offerte opstellen. 
• Het opvolgen van contacten met de catering klanten. 
• Het evenement voorbereiden in termen van zowel grondstoffen als 

benodigde apparatuur. 
• De behoefte aan servers/HR inschatten, hun taken en schema’s plannen. 
• Teams begeleiden bij evenementen. 
• Het werk organiseren van de afdeling in coördinatie met de Logistiek 

Directeur (Martin) en de Commercieel Directeur (Chloé). 
• Deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe producten in ons assortiment 

en de levensvatbaarheid van deze producten in de cateringafdeling. 
• Nadenken over de omvang/bestemming die we aan de cateringservice 

willen geven 
 
Het vermogen om in teamverband te werken is essentieel en kennis van het 
Nederlands is een pluspunt. 
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PROFIEL 
 

• Een achtergrond in projectmanagement en/of eventmanagement.  
• Beroepservaring in dit domein. 
• Zelfstandig zijn en in staat zijn initiatieven te nemen, maar ook weten hoe  

samen te werken.  
• Je voelt je op je gemak in het openbaar en houdt van klantencontact 
• Kan onder druk te werken. 

 
Soft skills:  

• De waarden van het bedrijf spreken je aan. 
• Lachend en energiek. 
• Autonoom zijn en tegelijkertijd een echte teamplayer zijn. 
• Pro-actief en initiatieven durven/kunnen nemen. 
• Gestructureerd kunnen werken. 
• Vlot zijn met klanten en public relations. 
• Houden van fietsen is een must. 

 
Hard skills: 

• Afgestudeerd zijn in projectbeheer en/of evenementenbeheer en/of 
management. 

• Ervaring in het beheren van evenementen. 
• In het bezit zijn van een rijbewijs; 
• Nederlandstalig. 
• Engels. 
• Minimum basiskennis van het Frans. 
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WAAROM SOLLICITEREN 
 
Freddy met Curry is een dynamische start-up met als doel het verdedigen van de 
3 volgende waarden: 0-afval, lokaal en gezond. Bij ons is er geen sprake van 
greenwashing. Wij werken met als enig doel de eetgewoonten te veranderen 
(gezonde voeding op kantoor) en een eco-verantwoorde oplossing te bieden aan 
de werknemers (0-afval). 
 
Er wordt naar iedereen geluisterd en strategische beslissingen worden als groep 
genomen. Dit gezegd zijnde, blijven efficiëntie en hard werken de sleutelwoorden. 
Het is noodzakelijk 's avonds of in het weekend te kunnen werken wanneer dat nodig 
is. 
 
Werken in een start-up betekent veelzijdig zijn. Iedereen heeft zijn eigen rol maar 
soms moet je: je collega's helpen, naar een leverancier gaan, een bestelling 
ontvangen, klanten ontmoeten, een levering doen, enz. 
 
En het is precies deze mix van verantwoordelijkheid / dynamiek / veelzijdigheid die 
ons elke dag weer motiveert. 
 
Rekruteringsproces 
1. 30 minuten gesprek 
2. Vergadering 1u30 
3. Drankjes/na het werk met het hele team 


