EVENT MANAGER (20-24 UUR)
MIMIK is dé culturele uitgaansplek in Deventer. Met vier filmzalen, een multifunctionele
theaterzaal, een café en bar zijn we klaar voor de toekomst.
Zie jij daar ook ontelbare mogelijkheden voor borrels, presentaties, vergaderingen,
debatten, feesten en evenementen met net dat culturele snufje meer en weet jij dat te
organiseren? Dan zoeken we jou! Wegens toenemende drukte met betrekking tot
evenementen en ontmoetingen die wij onze gasten willen bieden, is deze vacature
ontstaan op de afdeling Sales & Events.
Wat ga je doen?
Als Event Manager ben je samen met het Hoofd Sales & Events verantwoordelijk voor het
organiseren van de evenementen binnen MIMIK. Deze evenementen lopen uiteen van
zakelijke bijeenkomsten, feesten en borrels tot culturele activiteiten. We werken in een
klein team en dus zijn je taken allesomvattend. Je werkt nauw samen met het horecateam
en je hebt regelmatig contact met je collega’s van de afdeling Programmering.
Je neemt reserveringen voor evenementen aan, stelt offertes op en voert
contractbesprekingen met de klant. Je bent verantwoordelijk voor het communiceren
van alle afspraken en details naar de betrokken afdelingen met als doel een perfect
verloop van het evenement. Kortom, je bent eindverantwoordelijk voor het evenement
vanaf de aanvraag, de uitvoer van het draaiboek tot en met de eindafrekening en
evaluaties. Hierbij houd je in het oog dat de vastgestelde omzet- en winstdoelstellingen
worden behaald.
Natuurlijk zet je graag ook je brede netwerk in en onderhoud je contacten met bestaande
relaties- en klanten en werf je nieuwe. Wij houden van eigen input en je bent niet bang
om jouw mening te geven.
Wat vragen wij?
•
•
•
•
•
•

een afgeronde en relevante mbo-/hbo-opleiding
minimaal 1 jaar relevante werkervaring
een teamspeler met groot organisatietalent en overtuigingskracht
gepassioneerd, enthousiast en een proactieve werkhouding
communicatief sterk en uitstekende beheersing van Nederlandse in woord en
geschrift
gastvrij, flexibel en bereid om af en toe in het weekend te werken

Wat bieden wij?
Een uitdagende en verantwoordelijke functie in onze bruisende en inspirerende culturele
organisatie die sterk in ontwikkeling is.
•
•
•
•
•

De leukste werkplek van Deventer
Een passend salaris volgens de CAO Nederlandse Podia
25 vakantiedagen bij fulltime dienstverband
Onbeperkt gratis naar de film en korting op theatervoorstellingen
Ruimte om jezelf te ontwikkelen

Solliciteren
Ben je op zoek naar een afwisselende verantwoordelijke baan en sta je stevig in je
schoenen, heb jij het MIMIK DNA en kun jij niet wachten om deel uit te maken van ons
leuke team? Stuur dan vóór 7 november je sollicitatie en CV naar Lydia Gerritsma, via
lydia@mimik.nl.

Voor ons vanzelfsprekend, maar toch goed om te benadrukken:

MIMIK onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie en wil als organisatie zoveel mogelijk
een afspiegeling van de maatschappij zijn. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit
naar een kandidaat die de diversiteit binnen het team versterkt.

Over MIMIK
Met vier filmzalen, een multifunctionele theaterzaal, een bar en een café zijn alle
denkbare combinaties van cultuur, beleven en uitgaan in MIMIK mogelijk.
MIMIK in Deventer is de hele dag geopend, we zijn een levendige ontmoetingsplek. We
programmeren actuele films, uit alle hoeken van de wereld. MIMIK vertoont films die
cinematografisch en inhoudelijk meer te bieden hebben dan het reguliere
bioscoopaanbod, voor een zo groot mogelijk publiek.
Onze theatervoorstellingen zijn vaak spraakmakend, maar altijd bijzonder. Van cabaret
tot toneel en van literair tot muziek. Er is veel aandacht voor jong talent en nieuwe
makers. In ons theater zie je regelmatig try-outs, met name ook van bekende, gevestigde
namen.

