NON streeft ernaar om gasten altijd te verwonderen! Dit doen we met ons vrolijke team
door altijd een stap vooruit te denken, onze gasten zich thuis te laten voelen en door te werken met
hoogwaardige kwaliteitsproducten uit de regio. Wij werken allemaal samen op verschillende
afdelingen.

GEZOCHT: ENTHOUSIASTE EVENT STAGIAIR(S)
Bij NON zijn we altijd op zoek naar proactieve, enthousiaste stagiaires die graag in een creatieve
omgeving alles willen leren over diverse FOOD eventconcepten. De werkgebieden waar je
bijvoorbeeld aan kunt denken zijn conceptontwikkeling, eventmanagement en sales & marketing.
-

Ben jij vindingrijk, proactief én opzoek naar een unieke stageplek waar je kan leren hoe FOOD
concepten worden ontwikkeld?;
Heb je affiniteit met het bedenken van concepten?;
Wil jij alles weten over de ins & outs van het organiseren van een evenement van A tot Z ?;
Ben jij dé steun en toeverlaat van onze projectmanagers bij de organisatie en uitvoer
van diverse evenementen?
Weet jij social media in te zetten om leads te genereren én vind je het leuk om te leren hoe
een prospect een vaste klant wordt?
Maar het allerbelangrijkste, krijg jij een enorme kick van gasten & opdrachtgevers blij
maken?

“Ja leuk! Hoe ziet mijn week er ongeveer uit?”
-

Ondersteunen van de conceptontwikkeling & bijwonen van team meetings
Bijdragen aan en uitwerken van concepten in woord en beeld
Voorbereiden van intake gesprekken met klantresearch
Ondersteuning van het social media team in woord en beeld
Daarnaast zal je ondersteunen bij het uitvoeren van diverse evenementen
Een eventuele stage-opdracht kan uiteraard in overleg met NON en de stagiaire.
Organiseren; alle voorbereidingen treffen en het uitvoeren van evenementen
Het onderhouden van contact met de leveranciers en het bewaken van het draaiboek

“DIT BEN IK!”
-

FOODILICOUS - POSITIEF - GASTGERICHT – PUNCTUEEL - INNOVEREND
Geen 9 tot 5 mentaliteit (de meeste feestjes vinden niet op maandag middag plaats) 😉
Brede interesse in FOOD concepten
Handig met Word, Excel & Canva
In bezit van rijbewijs B

CONTACT
Mocht je interesse hebben in een uitdagende stage binnen een jong en groeiend bedrijf? Stuur dan
een mail met daarin je CV en motivatiebrief naar Manon van der Ende (manon@nonpopup.nl) Wij
hebben er zin in!!

