
 

 
SR. EVENT MANAGER 

Fixers Group BV, Katja Heinrich - katja@fixers-group.com +31 6 499 13 031 

 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken iemand die zelfstandig producties kan voorbereiden en uitvoeren. Iemand die goed is in 
communiceren met de opdrachtgever (vaak Engelstalig) en onze leveranciers. Een senior event 
manager die een kick krijgt van uitstekende timemanagement, een leider die creatief is in het 
oplossen van problemen en de taal van marketing kan vertalen naar iets tastbaars.  

- Min. 3 jaar ervaring als een Eventmanager Activaties en Merkevenementen 
- Commercieel onderlegd, uitstekend in onderhandelen en goed is met Office  
- Communicatief vaardig, georganiseerd, perfectionistisch en in staat om onder druk dingen te 

prioriteren en relativeren 
- Ambitie om een eigen team uit te bouwen, ervaring met (op)leiden van personeel 
- Uitstekend in Engels, woord en geschrift 
- In bezit van een rijbewijs 

 
Verantwoordelijkheden Sr. Event Manager: 

- Als event manager ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van begrotingen, 
budgetbewaking, inkoop en de financiële rapportage. 

- Jij bent eindverantwoordelijk voor de productie vanaf begin tot einde, incl. alle 
klantcommunicatie, kwaliteitsbewaking, aansturen van het team etc.  

- Het geven van productioneel advies aan Marketing en Sales op gebied van pre-productie en 
de kosten die daarmee gepaard gaan. 

- Managen van je team, de freelancers en strakke communicatie onderhouden met de 
accountmanager gedurende projecten. 
 

Wat doen wij? 
Wij zijn Fixers Group, een evenementenbureau met sterke wortels in de reclamebranche. Wij creëren 
en organiseren evenementen en activaties waarbij een merk altijd centraal staat. Zo realiseren wij 
exclusieve events voor Adidas, toffe activaties voor SodaStream, sportevenementen voor Reebok en 
bijeenkomsten voor K-swiss. Met een klein, vast team en een ruime poule aan freelancers produceren 
wij vanuit een kantoor in het hartje van Amsterdam. We zijn één team met alle neuzen één kant op, 
op sneakers en met een MacBook. Met collega’s uit o.a. Brazilië, VK en China gaan we regelmatig 
borrelen, picknicken en feestjes vieren. Drie keer per jaar organiseren wij eigen B2B evenementen. 
 
Wat bieden wij jou? 
Je gaat hard werken maar wel op jouw eigen voorwaarden, zo bepaal je zelf waar je werkt en wat 
prioriteit heeft, het gaat om het eindresultaat. Flexibiliteit zorgt voor productiviteit. Het salaris is 
marktconform, zo ook de vakantiedagen en de reiskosten. 
Je werkt in een internationaal team waarbij wij in-huis onze eigen creatie, design, 
accountmanagement en strategie hebben. Er is ruimte voor ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden 
naar Head of Production.  
 
 
Enthousiast? Mail dan jouw Motivatiebrief en CV naar Katja Heinrich op katja@fixers-group.com   
 


