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Just a date 
Just a date organiseert events voor kleine groepen singles. Deze kunnen actief, culinair, sportief, 
educatief of creatief zijn maar ook lekker ontspannen. De maximale groepsgrootte voor reguliere events 
is 20 personen. Bij al onze events is een host aanwezig.  
 
Wij willen ons team uitbreiden en zoeken voor meerdere regio’s een   
 
ZELFSTANDIG EVENT MANAGER / REGIO COÖRDINATOR (ZZP) 
 
Functieomschrijving 
Als zelfstandig event manager / regio coördinator ben je verantwoordelijk voor je eigen regio met de 
volgende werkzaamheden: 
 

- Je gaat events bedenken, organiseren en coördineren die voldoen aan en passen binnen het 
totaalbeeld van activiteiten van Just a date  

- Je gaat in opdracht van Just a date specifieke events (mede) organiseren 
- Je gaat daarvoor pionieren en contact leggen met externe partijen in je eigen regio 
- Je gaat naar afspraken op locatie 
- Je stelt programma’s samen 
- Je zorgt voor de logistieke organisatie van events  
- Je voorziet de diverse betrokken partijen van complete informatie   
- Je bent (back-up) host van je eigen events 
- Je zorgt voor de administratieve voorbereiding, draaiboeken en afhandeling van events 
- Je zorgt dat de juiste materialen beschikbaar zijn 
- Je gaat naar netwerkevents in je eigen regio en landelijke beurzen/congressen voor de doelgroep  

 
Wat verwachten we van jou 
We verwachten van jou dat je minimaal HBO werk-/denkniveau hebt met werkervaring of een opleiding 
in event- of officemanagement. Je bent organisatorisch sterk, zelfstandig en ondernemend. Je staat 
middenin het leven en weet wat er te doen is. Je hebt de drive succesvol te zijn, bent proactief, 
leergierig, flexibel, hebt lef en een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt een open 
manier van communiceren, je houdt overzicht en kunt makkelijk improviseren. Je hebt de mogelijkheid 
vanuit huis/je eigen kantoor te werken. Je hebt je eigen laptop, telefoon, auto etc. Je bent 
representatief en verzorgd. Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, je hebt 
rijbewijs B en bent woonachtig in de regio waarin je gaat werken (of centraal wanneer sprake is van 
meerdere regio’s).  

Wat kun je van ons verwachten 
Een veelzijdige, zelfstandige en uitdagende functie met veel vrijheid voor jouw eigen creatieve inbreng 
en nieuwe inzichten. Startdatum is in overleg. Je gaat als handelsagent op provisiebasis werken in een 
team met korte lijnen dat staat voor openheid, eerlijkheid en transparantie.  
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Je wordt door ons ingewerkt en we blijven daarna nauw contact houden over het verloop van 
organiseren, boeken en draaien van events. Er zullen regelmatig voortgangsgesprekken plaatsvinden 
plus teammeetings met andere event managers / regio coördinatoren.  

Het betreft een overeenkomst van agentuur. Je bepaalt zelf de tijden waarop je werkt maar wij 
verwachten wel van je dat je bereikbaar bent tijdens kantooruren en rondom de tijden waarop jouw 
events plaatsvinden. Je bent verantwoordelijk voor je eigen succes. Hoe harder jij je best doet, hoe meer 
inkomsten je hebt.  

Ben je de kandidaat die we zoeken? Stuur dan je motivatie + CV naar info@justadate.nl ter attentie van 
Cora Vugts.   
 
Just a date 
Postbus 118 
5066 ZJ Moergestel 
 


