
 
 

 
De Meerpaal in Dronten! Een unieke multifunctionele organisatie die een breed scala aan 
activiteiten biedt voor jong en oud op het gebied van kunst en cultuur, welzijn, theater, bioscoop, 
grand café, alsmede congressen en exposities. Alles vanuit een bekend, uniek gebouw, 2 
dorpshuizen en vanuit de wijken. De ambitieuze organisatie met 130 professionele medewerkers 
en 500 betrokken vrijwilligers geeft vorm aan inspiratie, ontmoeting en ontwikkeling voor alle 
inwoners van de gemeente Dronten.  
 
 
Wij zijn op zoek naar een: 
 

Manager Evenementen en Horeca (0,8 fte) 
 
 
Functieomschrijving 
Als Manager Evenementen en Horeca ben je eindverantwoordelijk voor de uitvoering van 
evenementen die (door externe partijen) in De Meerpaal worden geboekt  
(5 – 1500 personen), de dienstverlening rondom de theater- en bioscoopvoorstellingen en de 
horecavoorzieningen en –dienstverlening in De Meerpaal. De Manager Evenementen en 
Horeca maakt deel uit van het managementteam en levert daarin een bijdrage aan 
strategische keuzes in het algemeen en voor de afdeling Evenementen en Horeca in het 
bijzonder.  
 
Taken en verantwoordelijkheden 
De Manager Evenementen en Horeca stuurt een team aan (Events Coördinatoren en  
horecamedewerkers) dat verantwoordelijk is voor: 
• Een professionele, gastgerichte dienstverlening. 
• Het binnenhalen, organiseren en uitvoeren van evenementen, vanaf het eerste contact 

met de opdrachtgever tot aan de evaluatie. 
• Het aanbieden en promoten van onze unieke locatie en mogelijkheden bij (potentiële) 

klanten. 
 

Daarnaast is de Manager Evenementen en Horeca eindverantwoordelijk voor: 
• Het opstellen van een afdelingsjaarplan, inclusief het bewaken van de voortgang en 

realisatie en de budgetten. 
• Het verzorgen en/of coördineren van benodigde diensten voor een evenement 

(bijvoorbeeld catering, technische ondersteuning).  
• Het onderhouden van contacten met opdrachtgevers, genodigden, sprekers en andere 

betrokkenen. 
 
De Manager Evenementen en Horeca neemt zelf ook operationele diensten voor zijn/haar 
rekening en rapporteert rechtstreeks aan de directeur. 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat met: 
• Een HBO werk en denkniveau. 
• Aantoonbare werkervaring (minimaal 5 jaar) in vergelijkbare functie/omgeving.  
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.  
• Goede onderhandelings- en communicatievaardigheden.  
• Inspirerende en motiverende wijze van leidinggeven.  
• Geen negen-tot-vijf-mentaliteit.  
• Competenties: organiseren, accuraat, analytisch, commercieel, creatief, flexibel, 

innovatief en ondernemend.  
 
 



 
 

Wij bieden: 
• Salarisindicatie min. € 3.500,00 – max. € 4.500,00 bruto op fulltime basis, afhankelijk van 

leeftijd, opleiding en ervaring. 
• Een interessante, uitdagende en verantwoordelijke functie. 
• Werken binnen een groeiende, echt unieke, dynamische organisatie. 
• Een informele werksfeer. 
 
Reageren: 
Ben jij degene die boven zichzelf uit gaat stijgen in De Meerpaal? Dan willen wij je sollicitatie 
vóór 1 maart 2020 graag ontvangen. Je kunt deze mailen aan 
personeelszaken@meerpaal.nl. Toch liever per post? Dan graag naar De Meerpaal, t.a.v. 
Diana Vinke, Postbus 92, 8250 AB Dronten. Voor meer informatie over de functie kun je 
contact opnemen met Diana Vinke, P&O adviseur op telefoonnummer 0321 388 761.  
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