
 
VACATURE EVENT - SALES 

 
Bedrijfsinformatie 
De Ijsmolenhoeve te Ronse en de Geestige Put te Waregem organiseren events voor alle doelgroepen met een leeftijd vanaf 3 
jaar tot 99 jaar. Wij bieden pakketten aan voor scholen, particulieren, jeugd- & sportdiensten, families en bedrijven. Deze 
pakketten kunnen zowel activiteiten, maaltijden, logies of de combinatie bevatten. Alle informatie kan u terugvinden op 
www.ijsmolenhoeve.be of www.degeestigeput.be 
 
Functie omschrijving 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste fulltime medewerker die ons team op korte termijn komt versterken. 
Wat ga je doen?  
Jij wordt het eerste aanspreekpunt van onze klanten. 
Je behandelt binnenkomende aanvragen, je inventariseert de wensen en behoeftes van de klant en vertaalt deze naar offerte-
voorstellen. Daarnaast sta je in voor de praktische invulling van de events (locatie, monitoren, catering enz). 
 
- Je bent het aanspreekpunt van professionele en particuliere klanten, van offerte over voorbereiding tot tijdens het event zelf. 
- Je werkt zelfstandig events uit van A tot Z, dit voor diverse doelgroepen. 
- Je coördineert intern en extern het nodige ter voorbereiding van het event, maakt de planning op en stuurt het event bij. 
- Je volgt nauwgezet de klantentevredenheid op en stuurt bij waar nodig. 
- Je voert marketingacties uit en volgt deze op. 
- Je zorgt voor het inplannen van alle offertes in de agenda en de concrete uitwerking. 
- Je zorgt voor een goede database van betrouwbare monitoren en plaatst de juiste mensen op de juiste plaats. 
- Je zorgt dat de website en social media kanalen up-to-date zijn. 

 
Na enige tijd ga je ook zelf events presenteren. Het is dus belangrijk dat je niet bang bent om voor een publiek te spreken en dat 
je mensen weet te enthousiasmeren. Met jouw inzet en positieve energie zorg jij ervoor dat de opdrachtgever en de deelnemers 
een onvergetelijke dag beleven! 
 
Profiel 
- Kernwoorden voor dit profiel zijn: klantgericht, flexibel en pro-actief. 
- Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels. 
- Je werkt en denkt klantgericht. 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
- Je bent communicatief, sterk in planning en ondernemend. 
- Je bent flexibel op het vlak van werktijden; avond- en weekendwerk zijn (zeker in het hoogseizoen) voor jou geen struikelblok. 
- Ervaring in de event-, sport- of adventure-wereld is een pluspunt. 
 
Aanbod 
- Een verantwoordelijke functie in een sportieve en leuke omgeving. 
- Je komt terecht in een groep met gedrevenheid en een sterk teamgevoel. 
- Vaste functie naar aanleiding van de groei van de organisatie. 
- Correct loon, reiskostenvergoeding e.a. 
- Veel vrijheid en ruimte voor eigen initiatief 
 
Werkplaats 
Vaste locatie of combinatie van De Ijsmolenhoeve, Kanarieberg 1, Ronse en De Geestige Put, Caseelstraat 45, Waregem. 
 
Hebben wij jou enthousiast gemaakt? Reageer dan vóór 19 december 2022 middels een brief + CV en stuur deze naar 
Thomas@tsjaka.be  
In die week plannen wij de gesprekken in. Heb je nog vragen omtrent deze functie? Neem dan contact op met Thomas Verbeke: 
+32 498/ 53.00.74. 

http://www.ijsmolenhoeve.be/
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