Field Coördinator Brussel
Werk mee op events en leer alle knepen van het vak!
WIE
Wij zijn MaisonRouge, een people agency dat hardwerkende en opgeleide jongeren voorziet op cateringen eventopdrachten. Wat in 2008 als een Gentse eenmanszaak begon, groeide de voorbije jaren uit tot
een nationaal hospitality-bedrijf, dat in 2015 en 2016 werd verkozen tot beste People Agency van België.
Met meer dan 20 collega’s in Gent, Brussel en Antwerpen, hebben wij het stiekeme doel om de wereld te
veroveren.
Trait-Event, Simply Better, Culinaria, Innovento, behoren o.a. tot de waaier van onze toffe klanten.
Voornamelijk evenementenbureaus en cateraars (groot en klein) dus, maar we bedienen net zo graag
gezellige privé-klanten op hun wenken.
JOB
Als Field Coordinator ga je mee op evenementen – meestal in een leidinggevende of coordinerende rol –
en ben je de spil tussen onze klanten en de crew die met jou meewerkt. In de eerste plaats zorg je er voor
dat onze klanten het beste werk afgeleverd zien, zodat MaisonRouge hen een top event bezorgt. Diversiteit
zie je eerder als een troef en je schrikt er daarom niet voor terug om om de handen uit de mouwen te
steken als maître, bar- of zaalpersoneel, host(ess), stagehand of promoboy/girl.
Naast de tevredenheid van onze klanten, waak je er ook over dat onze crew steeds met onze signature
Big Smile aan het werk gaat. Tijdens opdrachten ben je verantwoordelijk voor het opleiden, briefen,
coördineren, coachen en motiveren van jongeren, zowel in groep als individueel. Na elk evenement besteed
je voldoende aandacht aan nazorg, door onder andere een kort verslag te maken. Naast je event werk
krijg je mogelijks een kleine ondersteunende taak toegewezen in ons kantoor, zoals bijvoorbeeld
verantwoordelijkheid over kledij of wagens. Ben jij een spring-in’t-veld met interesse in events, dan willen
wij jou zeer graag eens ontmoeten!
PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•

Je voelt je als een vis in het water op events en draagt graag bij tot een groter geheel.
Je bent de verantwoordelijkheid zelve, bent stressbestendig en denkt niet in problemen, maar
alleen in oplossingen.
Je kan goed inschatten wat onze klanten verwachten, en gebruikt je ervaring om hen te
pamperen en net dat tikkeltje meer te brengen.
Het aansturen, coachen en motiveren van groepen en/of individuen is iets waar jij in uitblinkt.
Je communiceert op een directe maar diplomatische manier.
Je beschikt over een gezonde dosis mensenkennis en inschattingsvermogen.
Flexibiliteit is your middle name.
Je staat elke dag op met een Big Smile en laat die niet thuis als het even minder gaat.

VERWACHTINGEN
• De catering- en eventwereld kent geen geheimen voor jou of je wilt die geheimen leren kennen.
• Eerdere ervaring in catering of met het aansturen van groepen is een troef.
• Week of weekendwerk en onregelmatige uren zie je als een uitdaging die je graag aan gaat.
• Je past je makkelijk aan in een omgeving die soms snel evolueert.
• Je houdt van een apero op vrijdagavond en een lekker taske koffie op maandagmorgen.
• Je hebt een verzorgd en positief voorkomen.
• Je bent bij voorkeur vlot tweetalig (Nederlands/Frans) en hebt een goede kennis van Engels.
• Je beschikt over een rijbewijs B en hebt bij voorkeur een eigen wagen.
WAT HEEFT MAISONROUGE TE BIEDEN?
Een voltijdse, uitdagende job in de hospitality sector, waar je naast collega’s ook een hele familie
bijkrijgt. Een hecht team, met een informele bedrijfscultuur, zorgt volgens ons automatisch voor een
leuke werksfeer.
De kans om intensief mee te bouwen aan een groeiend bedrijf en het verschil te maken voor onze
klanten. De mogelijkheid om je zelf verder te ontplooien in een uitdagende functie.
Marktconforme verloning en extralegale voordelen na 6 maanden.

PRIVACY
MaisonRouge draagt jouw privacy hoog in het vaandel. We houden jouw sollicitatie bij voor toekomstige
vacatures. Don’t worry, we bewaren je gevoelige informatie op een veilige plek. Wil je toch liever niet dat
jouw CV & motivatiebrief worden bijgehouden? Vermeld dit dan heel duidelijk wanneer je deze opstuurt.
Interesse? Stuur jouw CV en een korte motivatiebrief naar celine@maisonrouge.be

