
 

Vacature 

Horecamanager Bruiloften en Evenementen  

Ben jij een gedreven en creatieve horeca professional op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil jij de 

ruimte om te ondernemen, maar wel een vast en goed inkomen? En gaat jouw hart sneller kloppen 

van bruiloften en events? Dan is dit precies wat je zoekt!  

 

Even voorstellen! 

Wizard Events realiseert al 10 jaar de meest bijzondere bruiloften en gave business events. Daarvoor 

hebben we een aantal bijzondere vaste locaties, De Korenmolen in Princenhage, Het Koetshuijs in 

Strijbeek en De Moeren1818 in Zundert, maar we creëren ook maatwerk op andere locaties.  

Het is onze missie een bruidspaar een droomhuwelijk te bezorgen waarbij ze volledig worden 

ontzorgd en geen enkele stress ervaren. Daarnaast organiseren we business events waarbij we een 

complete, tijdelijke metamorfose van bedrijfsruimtes en -terreinen met de WOW factor verzorgen.  

Elk detail doet er toe, aan alles is gedacht, en gastvrijheid met een glimlach dat is Wizard Events. Wij 

zijn pas tevreden als onze opdrachtgevers achteraf zeggen : ‘Dat was echt fantastisch geregeld!’ 

 

Klaar om leiding te geven aan een dynamisch bedrijf?  

Als ervaren allround horeca professional ga jij geen uitdaging uit de weg. Als Horeca manager bij 

Wizard Events ben jij o.a. verantwoordelijk voor de leiding van 4-15 medewerkers (freelance en 

oproepkrachten). Samen met de partymanager ben jij het aanspreekpunt voor zowel collega’s als 

gasten. Daarnaast ben je het visitekaartje van Wizard Events en zorg je ervoor dat alle gasten met 

een brede glimlach op hun gezicht de deur uitgaan. Je bent er niet vies van om je handen uit de 

mouwen te steken en zorgt er voor dat elke bruiloft en event soepel verloopt. 

Naast de uitvoer van onze bruiloften en events in goede banen leiden en het bewaken van een 

uitstekende gasttevredenheid, ben je ook verantwoordelijk voor andere belangrijke zaken zoals: 

financiële resultaten, training & ontwikkeling van je team, personeelstevredenheid, roostering en 

inkoop. Ook bewaak je voorraadniveaus en zorg je er voor dat bestellingen tijdig worden geplaatst 

Als Horecamanager weet jij precies hoe je je gasten en medewerkers gelukkig maakt. Want als zij dat 

zijn, dan ben jij dat ook. Dat doe je met veel inzet en enthousiasme. Je deelt je liefde voor de horeca 

met iedereen. 

Samen met de partymanager stuur je het operationele team aan. Je houdt het overzicht en zorgt 

voor de juiste gastbeleving, zodra onze gasten over de drempel stappen. Dankzij jouw positieve 

manier van coachen zetten je medewerkers zich maximaal in om de beste kwaliteit en service te 

leveren. 

Creativiteit en innovatief denken zijn ook belangrijke speerpunten in deze rol als Horeca manager. Je 

houdt trends en ontwikkelen dan ook gepassioneerd in de gaten en weet dit door te vertalen naar de 

horecadienstverlening op locatie. Wat is er nou leuker dan de gasten continue positief te verrassen 

met buitengewone service en nieuwe food concepten. 

 



 

 

Ons verlanglijstje: 

• Minimaal 3 jaar relevante leidinggevende ervaring in de horeca; 

• Je hebt een gastvrije houding en een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Je kunt leidinggeven aan medewerkers en ons Wizard-team coachen en motiveren;  

• Je bent een team player met uitstekende sociale vaardigheden; 

• Jij zorgt voor een fijne werksfeer op de werkvloer; 

• Je hebt een ‘hands on’ mentaliteit; 

• Je kan goed het overzicht bewaren en bent stressbestendig;  

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Je zorgt voor structuur en bent nauwkeurig; 

• Je bent flexibel in je werktijden, geen 9 tot 5 mentaliteit, bereid om weekenddiensten te 

draaien en fulltime beschikbaar; 

• Woonachtig in de buurt van Breda; 

• Je hebt technisch inzicht; 

• Je hebt BHV en je sociale hygiëne 

• En omdat je regelmatig onderweg bent is een Rijbewijs B onmisbaar. 

 

     

 

Wat wij jou bieden: 

• Verantwoordelijke baan (32-40 uur); 

• Een markt conform salaris, afhankelijk van leeftijd, werkervaring en opleiding; 

• 25 vakantiedagen; 

• Telefoon en laptop; 

• Een juiste balans tussen jouw wensen en de mogelijkheden binnen onze organisatie; 

• De mogelijkheid om mee te werken aan het continue verbeteren van onze dienstverlening; 

• Je wordt onderdeel van het gezellige Wizard-team met jonge en ambitieuze collega’s; 

• Gezelligheid met collega's, feestjes, uitjes en borrels; 

 

     

Interesse? 

Wil jij ook deel uit maken van ons top team? Stuur dan vandaag nog je motivatie en CV naar 

Merlijn@wizardevents.nl toe! Wij kijken uit naar jouw verhaal en vertellen je graag meer over onszelf 

en over de functie. 

Tot snel!   

mailto:Merlijn@wizardevents.nl

