
 

Vacature 

 

Logistiek & facilitair medewerker (24 – 40 uur)  

Heb jij graag de verantwoordelijkheid over logistieke processen en heb jij affiniteit met catering, 

horeca en events? Dan is dit de baan voor jou! De organisatie van een evenement of bruiloft kan 

niet zonder een goede logistiek. Samen met je team zorg je ervoor dat geen enkel event zonder 

materiaal komt te zitten. Ontzorgen is ons doel zodat onze gasten kunnen genieten, daar draagt 

iedereen die bij Wizard Events werkt een steentje aan bij. 

Komen onze gasten dankzij jou niets tekort? 

Als logistiek en facilitair medewerker bij Wizard Events bezorg jij onze gasten een fantastische 

ervaring. Dankzij jouw voorbereiding loopt hun dag op rolletjes. Als geen ander weet je het logistieke 

proces rond een evenement in goede banen te leiden. Je beheert alle inkomende en uitgaande 

materialen. En je bent het aanspreekpunt voor onze leveranciers.  

Voor ieder evenement of bruiloft pak je de benodigde spullen netjes in, bezorgt materialen op de 

eventlocatie, bouwt mee op en zorgt dat na afloop alles weer terugkomt en netjes wordt opgeruimd. 

Dankzij jou ziet ons magazijn er altijd spik en span uit. Net als onze auto’s, die je van  binnen en van 

buiten schoonhoudt.  

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!’ 

Ons verlanglijstje: 

• Je werkt secuur en houdt ten allen tijden het overzicht, zodat alles op tijd klaarstaat; 

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Je hebt een proactieve en gastvrije houding; 

• Je hebt een ‘hands on’ mentaliteit; 

• Je bent fysiek sterk; 

• Je hebt technisch inzicht; 

• Je kunt medewerkers aansturen t.b.v. op- en afbouw en magazijnwerkzaamheden; 

• Je zorgt voor een fijne sfeer op de werkvloer; 

• Je kan goed het overzicht bewaren en bent stressbestendig;  

• Je bent in het bezit van een Rijbewijs B; 

• Je bent flexibel in je werktijden, in onze branche werk je niet van 9 tot 5; 

 



 

Wat wij jou bieden 

• Verantwoordelijke baan (24-40 uur); 

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

• Flexibele werktijden; 

• 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 Wizard-team? Stuur dan vandaag nog jouw 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!   
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