Vacature: Event Manager
(Freelance of loondienst)
TG ACADEMY
Salsa te Gusta
Stuur bij interesse je CV en een korte motivatiebrief naar:
Willemijn@salsategusta.nl
Hola! We zijn per direct op zoek naar een Event Manager om de event portfolio van Salsa te Gusta
verder te professionaliseren, commercialiseren en op te schalen met behoud van cultuur.
Salsa te Gusta organiseert al 10 jaar populaire recreatieve events (tussen de 50 - 500 personen) die zich
wekelijks en maandelijks herhalen. Onze professionele dansopleiding is nu nog onze core business. Dit
willen wij met jou hulp gaan evenaren met onze event tak. Jij zult nauw samenwerken met onze General
Manager en Business Director om events naar de next level te tillen. We stemmen continu af m.b.t.
strategie, planning, marketing, media en communicatie.
Over Salsa te Gusta
Het bedrijf is ingericht in drie takken; 1. dansopleiding, 2. events, 3. community club.
Als sociale onderneming heeft StG de missie om mensen te verbinden op de dansvloer, en zo samen
volop te genieten van het leven. Zo is er een hechte community ontstaan waar dansen centraal staat en
vriendschappen ontstaan. Als dansers en levensgenieters stralen we veel positieve energie uit, waarmee
we een wezenlijke maatschappelijke impact maken. We bieden al jaren danslessen, events en reizen aan
op unieke locaties met name in Amsterdam. Enkele locatie/event partners zijn; Club Atelier, Odessa,
MidWest, Chez Miné, Bar Botanique, Adam Toren, Pacific, Taparia, Georgie’s, Vrijland Festival, Melkweg
in Amsterdam, Cuba en Portugal.
Wat wij zoeken in een Event Manager
Je bent jong van geest, energiek en ondernemend. Events neerzetten is voor jou bekend terrein. Je bent
goed in het creëren van onvergetelijke ervaringen. Je hebt ± 3 jaar ervaring met het produceren van
evenementen en congressen (± 250 - 2500 personen). Je bent 24 - 32 uur beschikbaar voor minimaal 6
maanden. Je functioneert effectief in een management team.
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Je neemt graag verantwoordelijkheid en initiatief, oftewel “Yes, ik ga dit fixen!!!”
Je werkt graag gestructureerd en vooruit plannen is voor jou vanzelfsprekend
Je weet te onderhandelen en bent goed in het opzetten van samenwerkingen
Delegeren wanneer mogelijk en inspringen wanneer dat nodig is, schat jij goed in
Je kunt helder aansturen en mensen motiveren
Je kunt effectief sparren met collega's en weet creatieve ideeën in de praktijk te brengen
Je bent proactief en denkt in oplossingen
Je bent flexibel en creatief in onverwachte omstandigheden

●

Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal is essentieel (Spaans is een pré)

Taken en Verantwoordelijkheden:
● Strategie
● Efficiënt samenwerken en afstemmen met management en partners
● Ons huidige event portfolio analyseren, verbeteren en uitbreiden
● Commercialiseren met behoud van cultuur
● Opbouwen van brand awareness & partnerships
● Strategische plannen maken en effectief uitvoeren
●

Marketing
● Digitale software gebruiken voor marketing, advertisement en analyse
● Content creation (we zoeken een stagiair Social Media Marketing ter ondersteuning)
● Onze marketing krachten bundelen met partners (ondersteuning vanuit MT)

●

Event Productie
● Planning DJs, Fotografen, Hosts, Locaties, Promotie
● Marketing activiteiten onderhouden, ontwikkelen, implementeren en evalueren

●

Financieel
● Werken met simpele begrotingen
● Het vergroten van de winstmarges op events
● Administratieve werkzaamheden

Wat Salsa te Gusta jou biedt:
●
Freelance of in loondienst is beide bespreekbaar
●
Tarief of salaris marktconform en bespreekbaar
●
Creatieve vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
●
Teamwork gebaseerd op authenticiteit, vertrouwen en plezier
●
Flexibele werktijden
●
Werkplek bij op ons op kantoor, bij één van onze partners of vanuit huis
●
Energieke, gezellige en ondernemende bedrijfscultuur
●
Meedoen in een scale-up fase van een sociale onderneming
●
Centraal onderdeel worden van een levendige community
●
Toegang tot al onze activiteiten, lessen en evenementen
Bij voorbaat dank dat je overweegt bij ons team te komen!
We kijken ernaar uit je te ontmoeten.
Saludos,
Team Salsa te Gusta

