
Expo houten behoort tot de top 5 van beurslocaties in aantal publieks- en vakevenementen.
De vier beurshallen bieden jaarlijks ruimte aan vele vak- en publieksbeurzen en is de perfecte
locatie voor het organiseren van een bestaande beurs, maar ook voor het starten van een
nieuw evenement. De kracht van Expo Houten ligt bij het kleine en betrokken team van
enthousiaste ervaren medewerkers, de flexibiliteit en hoge mate van betrokkenheid.
Mede daardoor weten opdrachtgevers Expo Houten al jaren te vinden voor hun beurs, congres
of ander evenement. Wil jij ook deel uit maken van dit enthousiaste team?

Operationeel Event Coördinator (fulltime)
Als meewerkend coördinator ben je uitvoerend én verantwoordelijk voor de uitvoering van

diverse evenementen. Je bent hét aanspreekpunt voor de opdrachtgever tijdens het evenement en
weet het door het projectteam opgestelde draaiboek uitstekend te vertalen naar de werkvloer.
Je stuurt het team van medewerkers aan, weet problemen proactief op te lossen en handelt het

event ook administratief goed af. Kortom, jij bent de regelaar die het evenement leidt
en er voor zorgt dat de opdrachtgever na afloop met een zeer tevreden gevoel terugkijkt. 

Jouw verantwoordelijkheden:
- Het opbouwen, afbouwen en inrichten van vak- en publieksbeurzen
- De (kwaliteit van de) operationele opzet, coördinatie en uitvoering van events
- Het aansturen van de twee eventmedewerkers en inhuurpersoneel
- Het coördineren van de werkplanning/werkvoorbereiding 
- Het aannemen van goederen en coördineren hiervan
- Aanspreekpunt en coördinator tijdens uitvoering van beurzen
- Het signaleren en (laten) verzorgen van onderhoudswerkzaamheden
- Het signaleren en van Arbo aspecten: veiligheid, gezondheid en milieu
- Het deelnemen aan bedrijfshulpverlening en E.H.B.O.
- Het samenwerken met horeca, schoonmaak- en overige diensten
- Het beoordelen en functioneren van de event medewerkers
- Introduceren, instrueren en begeleiden van de event medewerkers

Dit ben jij:
- Je hebt een afgeronde MBO/HBO opleiding & minimaal twee jaar relevante werkervaring
- Je hebt ervaring met en hebt gewerkt voor een grote diversiteit aan klanten
- Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en capaciteiten om leiding te geven
- Je schakelt snel, denkt oplossingsgericht en gaat altijd voor het beste resultaat
- Je bent stressbestendig en weet het overzicht te bewaren
- Je bent flexibel inzetbaar qua werktijden
- Dienstverlenende instelling, communicatief
- Affiniteit met facilitaire voorzieningen binnen een eventlocatie
- Teambuilder
- Besluitvaardig

Ben jij enthousiast, servicegericht, stressbestendig en werk je graag in een klein team?
(ook in avond- en weekenduren)? Stuur dan je sollicitatiebrief met motivatie en C.V. naar
Expo Houten B.V. 

T.a.v. de heer Erik van Heiningen - info@expohouten.nl


