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GEZOCHT: COÖRDINATOR EVENTS KMDA

Klaar om onvergetelijke momenten te creëren? Concerten, diners, congressen...kortom 
evenementen. Het wordt jouw verantwoordelijkheid om samen met je collega’s onze events 
in kaart te brengen, operationeel uit te werken en te coördineren in onze inspirerende 
locaties: het luisterrijke Elisabeth Center Antwerp, de prestigieuze Zoo Antwerpen en de 
avontuurlijke Zoo Planckendael.

DIT IS HOE JOUW FUNCTIE ER UIT ZIET:

• Jij bereidt elk event operationeel voor en ziet erop toe dat alles tot in de puntjes uitgewerkt is. Jij en je team zijn 
verantwoordelijk voor de coördinatie tijdens events, van bij de opbouw tot en met afbouw. Bij grote evenementen sta je mee 
op de werkvloer.

• Je overlegt met alle stakeholders, zowel met betrokken afdelingen en lokale instanties als met leveranciers en partners.
• Je adviseert andere afdelingen en departementen in het voortraject van de evenementen.
• Je houdt ervan om concepten operationeel vorm te geven en uit te werken. Je ziet oplossingen en draagt ideeën  aan die de 

klantervaring verbeteren.
• Je bent de drijvende kracht achter het team van eventsupervisors, externen en freelancers. Je motiveert ze en plant de uren in.
• Je hebt beslissingsrecht over het verloop van evenementen.
• Je schrijft procedures en protocollen uit, en ziet erop toe dat die worden gevolgd.
• Hospitality zit in je genen. Samen met je team zorg je ervoor dat elke klant een unieke ervaring beleeft in onze locaties.

JIJ HEBT...

• ... 10 jaar relevante werkervaring en een bacheloropleiding
• ... een goed inzicht over de operationele en organisatorische werking van events: je weet hoe events vorm krijgen, wie je 

moet aanspreken, en wat er nodig is om een kwaliteitsvol event af te leveren.
• ... oog voor veiligheid: je kunt een crowd management plan opstellen en implementeren. Je bent misschien zelfs 

Preventieadviseur niveau 3.
• ... oog voor detail: sommige details zijn zo subtiel dat enkel een geoefend oog ze bewust kan thuiswijzen. Jij en je team 

maken hierdoor het verschil.
• ... een streepje voor als je ook iets kent van technieken (elektriciteit, verlichting, geluidsapparatuur...).
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BIJ ONS KRIJG JIJ…

SOLLICITEER NU!

• … werkzekerheid, met je voltijdse contract van onbepaalde duur.
• … een inspirerende werkomgeving met gepassioneerde collega’s.
• … een bedrijfswagen.
• … alles wat je nodig hebt, nu én later, met een mooi loon, een hospitalisatieverzekering, pensioensparen en ecocheques.
• … een extra dosis plezier dankzij je ZOO-abonnement en voordelen in tal van andere parken.

• Stuur jouw cv en motivatiebrief naar tim.debacker@kmda.org! 

JOUW STERKTES ZIJN:

• Organisatorische vaardigheden. Je kan een event concept omzetten naar een operationele 
uitvoering.

• Vlotte communicatie. Je gaat met veel plezier met alle stakeholders in gesprek of dat nu in 
het Nederlands, Frans of het Engels is.

• Teamspirit. Je neemt de leiding over het eventteam, motiveert je team en zorgt voor een 
aangename, professionele sfeer. Je gaat vlot in overleg met je collega coördinatoren.

• Flexibiliteit. Van weekendwerk of late uren lig jij niet wakker.
• Je denkt in oplossingen en niet in problemen.

COÖRDINATOR
EVENTS KMDA

GEZOCHT


