
 

 

Wie past het schoentje van Ervaren Event Designer 
 
Dazzle Events, da’s passie voor celebration en communication events. Da’s oog voor detail, een correcte 
aanpak, de drang om het onmogelijke waar te maken. Persoonlijke service en kwaliteit dragen wij hoog 
in het vaandel. Om nog meer klanten te overtuigen van onze skills en hen de meest waanzinnige 
experiences te bezorgen zoeken we een Ervaren Event Designer. 
 
Niet je eerste paar? 
Sta je al lange tijd achter de schermen om anderen in de spotlight te zetten? Heb je al meerdere 
schoenen versleten in (event)bureaus, op eventlocaties, meeting rooms, festivalweides, beurzen en 
studio’s? Zet je dan neer en pas ons nieuw paar! 
 
Size doesn’t matter, this does:  
Hebben draaiboeken en showscripts geen geheimen meer voor jou? Je kent het eventlandschap uit je 
broekzak en kan creatief projecten uitwerken. Je houdt van multitasken en je eigen klantenportefeuille 
te beheren met een vlotte communicatie. Ondertussen stuur je jouw collega’s met de nodige 
empowerment aan en laat je hen boven zichzelf uitstijgen. Je praat mee met onze klank en licht partners 
over de laatste nieuwe lampen en audio. Je begeleidt de klant van design tot realisatie. Getting things 
done is jouw lijfspreuk. Met deze skillset past ons schoentje jou volledig!  
 
Shoes are made for …  
Running! And that’s just what we’ll do J Want we gaan graag vooruit! Groei mee in ons verhaal door 
onze verwachtingen hierin te overtreffen:  

• Verwen je klanten met unieke concepten binnen een haalbaar budget 
• Verdiep je in het DNA van je klanten en denk mee hoe we die marketing targets halen en de 

boodschap blijvend makend 
• Je klanten kunnen op beide oren slapen door jouw gestructureerde en gedetaileerde 

voorbereiding 
• Door je team empowerment te geven en aan te sturen kan je een snelle opvolging 

garanderen.  
• Veiligheid is vanzelfsprekend 
• Draag je schoenen en ons merk met trots naar de buitenwereld 

 
New Shiny shoes and … what else? 
Naast een nieuw paar schoenen krijg je er topcollega’s bij in ons nieuw bureau aan de rand van Gent. 
Je komt terecht in een jong en dynamisch team dat streeft naar kwaliteit en gedreven is om elkaar aan 
te vullen en te versterken. We dagen jou graag uit om met je ervaring het beste van jezelf te geven en 
belonen dat ook graag met een marktconform loon. Om je schoenen wat te sparen krijg je een 
bedrijfswagen,  We werken met flexibele uren en houden van jouw input en feedback. Met opleidingen 
en veel verantwoordelijkheid maak je het verschil en kan je persoonlijk groeien. 
 
Shoppingmandje?  
Let’s see if the shoe fits! Get in touch via work@dazzle-events.be en overtuig ons met jouw verhaal en 
CV. We zetten alvast een drankje koud!  


