VACATURE:
EVENT COÖRDINATOR

LEVE DE REVOLUTIE!
JOHAN HUIZINGALAAN 763A
1066 VH AMSTERDAM

We zetten de
op zijn en daar kun jij deel van gaan uitmaken. Voor ons
team van coffee geeks zijn wij per direct op zoek naar een:

koffiewereld

MOYEE COFFEE

EVENT COÖRDINATOR (32 - 40 uur in 4 - 5 dagen)
Moyee Coffee is ’s werelds eerste FairChain koffiemerk. Wij zijn een Social Enterprise
en wij streven naar een eerlijke waardeverdeling in de koffieketen.

+31 20 737 2295
facebook.com/moyeecoffee
linkedin.com/company/moyee

WAT IS JOUW MISSIE?
Jouw missie als Event Coördinator is om Moyee zo tof mogelijk in beeld te brengen bij
het Nederlandse publiek. We zoeken een echte event tijger, die haar/zijn hand niet
omdraait om last minute nog wat te regelen en voldoende flair heeft om anderen in
beweging te krijgen. Tevens ben je in staat om met meerdere niveau's te schakelen
binnen de organisatie en bij klanten.

WAT GA JE DOEN?
Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een Event Coördinator. Je bent
verantwoordelijk voor alle events die we als Moyee organiseren, niet alleen voor het
uitwerken van het event, de bemensing organiseren maar ook zorgen dat alles strak
geregeld is. Van logistieke operatie tot aan het zetten van een lekker kopje koffie als er
druk op de planning is. Voor een aantal events ben je ook verantwoordelijk voor een
optimale financiële planning en resultaat.
Je werkt zelfstandig, maar kan zeker terugvallen op de collega's van Moyee vanuit
operations, online&digital en marketing.

JOUW DOELSTELLINGEN?
1. Optimale afhandeling van evenement aanvragen die binnenkomen
2. Opzetten van criteria voor acceptatie van evenementen
3. Personeelsindeling op het evenement
4. Het gestroomlijnd laten verlopen van een evenement, dus alles op tijd en
helemaal tot in de puntjes verzorgd.
5. Zelf als evenement manager het event ook aansturen en opzetten
6. Begroting bijhouden en zorgen dat deze wordt behaald
7. Inzet van leveranciers indien nodig

WAT BIEDEN WE JOU?
1. Een flexibele start-up omgeving waar je jezelf kan uitdagen
2. Werken bij een revolutionair bedrijf, waar jij de FairChain de wereld in helpt
3. Een job waarin tempo en assertiviteit de rode draad voeren en geen dag hetzelfde is
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4. En jazeker: de hele dag radicaal goede koffie (wij leren je wel hoe die te zetten)
5. Superleuke collega’s en een inspirerende werkomgeving
6. Meegroeien en blijven ontwikkelen met de groei van Moyee
7. Een vergoeding van €2.000,- per maand (bij 5 dagen).

WAT ZOEKEN WE IN JOU?
1. HBO werk- en denkvermogen en een onuitputbare houding
2. Rustig en georganiseerd onder druk, en het goed kunnen bewaren van overzicht
3. Je hebt ervaring met event management (in alle aspecten)
4. Barista ervaring en het liefst een network van Barista’s om heen (koffiegekken)
5. Hands on mentaliteit en Can do houding.
6. Als het nodig is, overnachten op de camping bij het desbetreffende event zodat je
alles goed in de gaten kunt houden!

EN NU?
Zie jij er wel brood in? Stuur je powerpoint, zelfgebakken taart, spreekbeurt of
salespitch naar: people@moyeecoffee.com

DUS:
EVENT COÖRDINATOR
BEDRIJF

LOCATIE

MOYEE COFFEE

AMSTERDAM

TEAM

OPERATIONS
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STARTDATUM

PER DIRECT

UREN

32-40 UUR IN 4-5 DAGEN

