Startup Village zoekt gemotiveerde stagiaire voor de functie:
Assistent Event Manager

Functie
Stage:
Duur:
Start:
Werkdagen:
Werktijden:
Vergoeding:

Assistent Event Manager
Je dient minimaal 3 maanden beschikbaar te zijn
Kan per direct
minimaal 4 dagen per week
09:00-17:00 (tenzij een boeking een andere tijd vereist)
Een stagevergoeding behoort tot de mogelijkheden

Over Startup Village
Startup Village is onderdeel van ACE (Amsterdam Center of Entrepeneurship).
Startup Village is een informeel container dorp welke in 2016 gebouwd is. Ons dorp
blijft zich ontwikkelen en in 2018 gaan we alweer uitbreiden.
Startup Village biedt kantoor ruimte aan voor Startups welke Science en/of Tech
based zijn. Daarnaast hebben we ook onze Venture Studio. Dit is een eventspace
waar wekelijks meetings, colleges, events en workshops georganiseerd worden.
Op 5 juli 2017 vond het eerste event plaats in de Venture Studio en op 29
september is de officiële opening gevierd.
Onze ruimtes zijn dus allemaal nieuwe en elke dag zijn er naast de standaard
werkzaamheden nog genoeg andere zaken te regelen omdat nog niet alle puntjes
op de i zijn gezet en dat maakt werken op Startup Village zeer veelzijdig!

Profiel
Wij zijn op zoek naar iemand met een echte hands-on mentaliteit die samen met
ons Startup Village op de kaart wilt zetten in Nederland. In de eventbranche is
oplossingsgericht zijn je basis. Daarnaast ben je enthousiast, klantvriendelijk,
hebt oog voor details en geen 09:00-17:00 mentaliteit. Events organiseren kan erg
hectisch zijn. Daarom is het belangrijk dat je naast bovenstaande om kan gaan
met drukte en veranderingen en niet in de stress schiet wanneer iets niet volgens
plan verloopt.
Werkzaamheden
 Ondersteunen bij events (Floormanager)
 Meetings en Workshops zelfstandig voorbereiden en uitvoeren
 Inkomende boekingen beheren
 Meedenken over onze uitbreiding in 2018
 Klantcontact
 Adminstratie
 Onderhoud ruimtes
Waarom stagelopen bij Startup Village?
Startup Village biedt een uitdagende functie waarbij er genoeg ruimte
is voor eigen initiatieven en zelfontplooiing. Onze klanten bestaan zowel uit
commercieel bedrijven als mooie instituten (UvA, HvA, Vu). Onze klanten zijn vaak
zeer inspirerend en innovatief. Zo houdt TedX hun event bij ons en hebben we
maandelijkse Ai events. Kortom bij ons krijg je naast eventmanagement ervaring
ook kennis van allerlei innovatieve zaken die wereldwijd gebeuren.
Bekijk onze promofilm om een goed beeld te krijgen van Startup Village.

Interesse? Stuur dan je CV met motivatie naar: Patricia@ace-incubator.nl

