Verlang je ernaar om deze wereld een betere plek te maken? Ben
je op zoek naar een plek waar je jouw inzicht en talenten in kunt
zetten voor een doel waar je in gelooft? 4M is een beweging die
jaarlijks vele weekenden en events organiseert om mannen tot in
het diepst van hun hart te inspireren en op een pad te zetten van
een leven met God.

Voor ons jaarlijkse 4M event zoeken wij per direct een kundige

Event Manager
die met een gepassioneerd team van vrijwilligers en betaalde krachten leiding geeft aan de
opzet, organisatie en uitvoer van het 4M event op 25 januari 2020.
Wat houdt de functie in?
De Event Manager is verantwoordelijk voor het organiseren van het event met alle
bijbehorende aspecten: van productie tot programma en de marketing. Hiervoor geef je
leiding aan een projectteam met daarin onder meer de productiemanager, een
programmamanager en een marketingmanager.
Wat verwachten we van jou?
Van de Event manager wordt verwacht dat hij/zij gepassioneerd leiding geeft aan de
vrijwilligers en betaalde krachten. Door optimaal gebruik te maken van hun kwaliteiten en
oog te hebben voor de mogelijkheden die de locatie biedt, ben je in staat een aansprekend
event neer te zetten.
Jouw profiel
Jij bent een enthousiaste, bevlogen, servicegerichte werknemer een hart voor God
•
en mensen. Je leeft en werkt vanuit een levende relatie met Jezus.
Je hebt ervaring met event organisatie (bij voorkeur grootschalig) en leiderschap
•
Je kunt mensen en taakgroepen aan elkaar verbinden
•
Je bent sociaal communicatief vaardig en in staat mensen intrinsiek te motiveren
•
Je bent gedreven en zelfstandig
•
Deelname aan minimaal één activiteit van de 4e Musketier, Muskathlon of Arise is een
absolute pré.
Wat bieden wij?
Wij bieden een zeer uitdagende en gave plek met een gepassioneerd team waarmee je
samen kan bijdragen aan de impact in de levens van vele mannen op een prachtige dag.
Reageren?
Herken je jezelf in het profiel en kom je graag meebouwen binnen 4M? Stuur dan je
motivatie en ervaring voor 25 augustus naar Pieter Frankema, teamleider 4M Mannen
(p.frankema@de4emusketier.nl). Reacties vóór 1 augustus worden direct behandeld.

