
 

Gezocht: Partymanager met de WOW-factor 3.0 

  
Een dag van een partymanager: 
Het is een half uur voor de aankomst van de eerste gasten, een vrolijke bediening staat al gereed 
voor een warm welkom.  De entree is schoon, de zaal blinkt en alle lampjes en kaarsjes staan aan. 
Deze gasten komen voor iets bijzonders: namelijk het meemaken van een fantastisch georganiseerde  
bruiloft.  
 
Jij bent de georganiseerde spin in het web en staat zelf vooraan klaar om het bruidspaar te 
ontvangen. Jouw team zorgt dat het de gasten aan niets maar dan ook niets ontbreekt deze dag.  
Jij bent altijd alert en voor de schermen, jou ontgaat niets als het op gastvrijheid aankomt je geeft 
leiding en zorgt dat de dag soepel verloopt.  
 
We starten in de middag met de huwelijksceremonie, na deze ceremonie begeleid jij de gasten door 
de haag naar het borrel gedeelte, waar jij hebt gezorgd dat de bediening gereed staat met koude 
bubbels om te proosten op dit feestelijke moment. 
 
De borrel gaat van start, jij als partymanager zorgt dat het bruidspaar op het juiste moment de taart 
gaat aansnijden. Hierna snijd je de taart professioneel in stukjes en serveert met jou team de taart. 
De gasten borrelen in ontspannen sfeer op ons festival terras. Jij checkt of de chef-kok op tijd loopt 
met de voorbereidingen voor het diner en zorgt dat de laatste hand aan de dinertafels wordt gelegd. 
Naamkaartjes check? Hangt de tafelindeling met de menukeuzes in de keuken? Wijn ontkurkt en op 
de juiste temperatuur? 
 
Vlak voor het diner begint instrueer je de bediening nog even kort over het menu, de wijnen en de 
taakverdeling. Jij neemt het voortouw met wijn schenken bij het bruidspaar. Als ieder glas gevuld is 
komt de crew op lijn binnenlopen om een heerlijk diner uit te serveren. Jij hebt gezorgd met een 
strakke taakverdeling dat iedereen precies weet welke tafels hij/zij heeft tijdens het diner en dat 
nemend iets tekort komt.  Na het hoofdgerecht heb jij de koffie mise & place allang gereed staan en 
staat er een gastvrije bediening gereed om de avondgasten te ontvangen. 
Na het diner trekt het bruidspaar zich even terug voor de feestavond, een mooi moment voor jou om 
ze een drankje te brengen en te checken of ze helemaal happy zijn.  
 
De feestavond kan beginnen! Een dag eerder had jij de personeelsindeling al gemaakt en geeft een 
heldere briefing aan de bediening bij de starttijd van de avondshift. Uiteraard heb je aan alle details 
gedacht: de bubbels bij de entree, de kadotafel op de juiste plek, de airco aan en het licht op de 
juiste sfeer: het is tijd voor de spetterende entree van het bruidspaar.  
Jij neemt zelf het woord en zorgt dat de gasten in een haag gaan staan, jij zorgt dat het bruidspaar 
naar de dansvloer kan om de avond te openen. De DJ start de muziek, de confetti wordt precies op 
het juiste moment afgeschoten door de bediening en het feest barst los. 
 
Tijdens het feest zorg jij dat alles strak geregeld is: goede service van drank en hapjes, schone tafels, 
muziek op aangenaam volume, de toiletten zijn schoon etc. 
 
Aan het einde van de avond serveert jou team een late night  snack, is de avond nu al voorbij? De taxi 
staat gereed voor het bruidspaar, jij hebt al gezorgd dat de bagage en enveloppendoos veilig in de 
kofferbak staan. Jij zorgt voor een soepel vertrek van het bruidspaar waarbij alles gasten na het 
uitzwaaien een bedankje meekrijgen. Nadat het laatste biertje is geschonken gaan alle gasten 
voldaan naar huis. Na het opruimen drink je met je team een lekkere naborrel en kijk je al weer uit 
naar de volgende partij! 



 
 
Als Partymanager: 

• Ben je het gezicht van Wizard Events en ontzorg je onze bruidsparen en opdrachtgevers tot in 
het kleinste detail, zodat zij een magische dag beleven.  

• Gastvrijheid en passie voor de horeca zijn jouw tweede natuur. 

• Zorg je voor een fijne sfeer op de werkvloer.  

• Bereid je een event zelfstandig voor, styled en bouwt mee op en af en je houdt het beheer van 
onze ruimtes en materialen goed in de gaten. 

• Gaat er iets niet volgens plan? Niemand zal het merken, want ‘you have worked your magic’. 

• Samen met jouw horecateam zorg jij dat het gasten aan niets ontbreekt.  

• Draai jij je hand niet om voor een lange werkdag en werken in het weekend. 
 
Ons verlanglijstje: 

• Je hebt een opleiding richting Horeca/ Hospitality/ Eventmanagement afgerond (MBO/HBO). 

• Je hebt minimaal 2 ervaring in Horeca / Hospitality/ Events. 

• Van een bruiloft gaat jouw hart sneller kloppen. 

• Een rijbewijs is noodzakelijk. Onze events houden we op verschillende locaties in- en om Breda 
en soms ook daarbuiten.  

 
Wie zijn wij? 
Wizard Events realiseert al 10 jaar de meest bijzondere bruiloften en gave business events. Het is 
onze missie een bruidspaar een droomhuwelijk te bezorgen waarbij ze volledig worden ontzorgd en 
geen enkele stress ervaren op hun trouwdag. Elk detail doet er toe, aan alles is gedacht, dat is Wizard 
Events. 
 
Daarnaast organiseren we ook business events waarbij we een complete, tijdelijke metamorfose van 
bedrijfsruimtes en -terreinen verzorgen. Ook daarbij is niets is onmogelijk.  
 
Wat bieden we jou? 
Een contract tussen de 24 uur en 40 uur per week. Een goed betaalde baan met een uitstekend salaris. 
Werken op gezellige events en feestavonden met toffe DJ’s.  
En in de zomermaanden werk je lekker veel buiten, want dan begeleid je de mooiste bruiloften en 
spetterende zakelijke evenementen op verschillende locaties. 
Je wordt onderdeel van een gezellig team jonge en ambitieuze collega’s. Natuurlijk borrelen we samen 
ook nog even na het harde werken. Een uitje met de crew doen we regelmatig. Zelf af en toe een 
festival bezoeken behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.  
 
Interesse? 
Stuur een mail naar merlijn@wizardevents.nl. Wij kijken uit naar jouw verhaal en vertellen je graag 
meer over onszelf en over de functie. 
 
Tot snel!   
 
 
 
 
 
 
 


