
Event planner 

 

CateringMeesters is onderdeel van MuseumCatering en is gespecialiseerd in het verzorgen 

van event catering in de mooiste locaties van Den Haag en omstreken. Ben je een echte 

planner, houd je van de kleine details en wil je onze gasten een top evenement verzorgen, 

reageer op deze vacature! 

 

De event planner van CateringMeesters is de schakel tussen de sales afdeling en het 

operationele team. Als event planner ga je als volgt te werk: Aan de hand van de 

evenementomschrijving welke je van de salesafdeling ontvangt ga je aan de slag met de 

realisatie. Het budget, de uitstraling, catering en locatie verschillen per evenement. Als 

eventplanner ben je verantwoordelijk voor het inhuren of verzorgen van materialen, mastiek, 

meubilair, decoratie, techniek en personeel waarbij je zorgt voor een efficiënte 

personeelsplanning en de logistieke planning. Voor de productiekeuken van 

CateringMeesters worden werkbonnen gegenereerd uit EasyParty, welke jij samen met de 

chefkok bespreekt.  

Om operationeel ook actief te zijn in het bedrijf, werk je iedere week mee op één van onze 

unieke cateringlocaties.  

 

Dit profiel past jou: 

 Efficiënt werken 

 Creatief te werk gaan  

 Het briefen van partymanagers ’s, chef-koks en locatiemanagers 

 Communicatie met leveranciers en verhuurbedrijven 

 Budget beheer 

 

Wat breng jij mee? 

 Een helikopterview 

 Een flexibele instelling en een oplossend vermogen 

 Je hebt ervaring in de evenementen branche  

 Kennis van EasyParty of een vergelijkbaar automatiseringssysteem 

 Ruime ervaring met Microsoft Office  

 Woonachtig in Den Haag e.o. 

 

CateringMeesters biedt jou een zelfstandige, afwisselende en uitdagende functie. Je maakt 

deel uit van een gedreven groep mensen die van aanpakken houdt en waar voldoende 

ruimte is voor creativiteit en enthousiasme. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden conform 

horeca cao welke passen bij je functie en verantwoordelijkheden. We bieden een contract 

op basis van een fulltime dienstverband.  

 

Ben je geïnteresseerd in deze afwisselende functie? 

 

Stuur dan je motivatiebrief met cv naar: Rick@cateringmeesters.nl t.a.v. Rick van Dam 
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