
 

 

Jong getalenteerde 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 ten top. Om 
onze klanten nog meer te overtuigen van onze skills en hen de meest waanzinnige experiences te 
bezorgen zoeken we één of twee jong getalenteerde Event Designers. 
 
Past ons schoentje?  
Sta je graag achter de schermen om anderen in de spotlight te zetten? Je gaat van ons nieuw kantoor 
met onze nieuwe camionette via het nieuwe magazijn naar de eventlocatie, de beursvloer, de 
backstage, de meeting room, de discotheek, de studio of de festivalweide. Je schoenen blinken nu nog, 
maar je staat te popelen om ze in te lopen? Bakken vol goesting om bij te leren en niet vies om je 
handen (en schoenen) vuil te maken on the field? Klik hier om je schoenen in detail te bekijken. 

 
Size doesn’t matter, this does! 

• Een diploma marketing, communicatie, event- of bedrijfsmanagement en al wat ervaring 
binnen events? Je bent goed op weg!  

• Je staat communicatief sterk in je schoenen online en offline en dat in verschillende talen?  
• Je fascinatie voor de eventsector en de creatieve trendwatcher in jou zorgt ervoor dat we dat 

extra project binnen halen? BINGO! 
• We mogen rekenen op je praktisch en logistiek inzicht, om nog te zwijgen van je people skills. 
• We leren graag nog iets van je planning- en deadlinemanagement.  
• Onze oren flapperen als we horen dat multitasken, stressbestendig, hands-on & flexibel jouw 

go-to termen zijn om jezelf te omschrijven. 
• Je overtuigt ons dat jouw brein bruist van creativiteit en laat dit zien bij nieuwe briefings. 
• Om stoom af te laten hou je er ook van om met je spierballen te rollen wanneer er flightcases 

versleurd moeten worden.  
• Je blaast ons omver met je basiskennis SketchUp of Autocad en pimpt als geen ander 

presentaties met Photoshop, Illustrator of andere programma’s uit het Adobe pakket.  
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de juiste skills om onze ervaren Event 

Designers te ondersteunen en de ambitie om er zelf één te worden. 
• Al het bovenstaande breng je mee naar kantoor door middel van een nog geldig rijbewijs B. 

BE en C zijn absoluut een pluspunt.  
 

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:  

• Vindt die unieke locatie en de rode draad in het verhaal en start die droom van de klant 
• Maak mee dat creatieve concept en werk het uit in een mooie presentatie binnen een haalbaar 

budget  
• Haal je voldoening uit het A-Z verhaal. Geen enkele taak is je teveel.  
• Kick op details en structuur voor de backplanning, het draaiboek en de materiaallijsten 
• Realiseer je topevents op een doordachte en veilige manier 
• Geef die klant zijn kippenvelmoment om er zelf eentje te krijgen 



 

 

 
New Shiny shoes and … what else? 
 
Naast een nieuw paar schoenen krijg je er topcollega’s bij in ons nieuw kantoor 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 het beste van jezelf te geven en belonen dat ook 
graag met een marktconform loon. 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!  
 
Tot straks! 

 
 

  


