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WE RUN WEVENTS 
STAGE  

WEvents is een evenementen uitzendbureau dat barpersoneel levert aan festivals. Hierdoor zijn 

meerdere stages mogelijk op het gebied van: 

- Marketing & communicatie 

- HRM  

- Event planning 

FUNCTIEPROFIEL 

Als stagiaire ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het voeren van 

sollicitatiegesprekken, inplannen, trainen en coachen van medewerkers. In de aanloop naar een 

evenement maak je o.a. briefings en carpool-planningen en tijdens het evenement ben jij aanwezig als 

aanspreekpunt voor medewerkers en de opdrachtgever. Denk hierbij aan het in- en uitchecken van 

ons personeel, verder ben je medeverantwoordelijk voor de algehele coördinatie, aansturing en 

coaching van het personeel. In de dagen na een evenement pak je samen met je collega’s de 

afhandeling van een evenement op, denk hierbij aan urenregistraties en evaluaties. Per stage wordt 

gekeken naar de raakvlakken voor de studie.  

WAT WIJ VERWACHTEN: WAT BIEDEN WIJ: 

● MBO/HBO werk- en denkniveau 

● Woonachtig omgeving Eindhoven  

● Minimaal 18 jaar oud 

● In bezit van een rijbewijs en auto is een 
pre  

● Beheersing van de Nederlandse taal 

● Flexibel 

● Communicatieve vaardigheden 

 

● Werken op leuke evenementen  

● Doorgroeimogelijkheid in kennis, 
ervaring en salaris 

● Werken in een enthousiast en gezellig 
team 

 

Voldoe jij aan onze verwachtingen en beschik jij over de bovenstaande vaardigheden? Stuur dan je cv 

en motivatiebrief naar y.ypma@we-vents.nl. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie en 

misschien word je dan uitgenodigd voor een gesprek. 

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van 
druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

WEvents Personeel (KvK: 73471852). 
Datum versie 1: 1-1-2019 
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BARHOOFD 

WEvents is een evenementen uitzendbureau dat barpersoneel levert aan festivals. Een belangrijke 

taak op een festival is die van het barhoofd. Een barhoofd is leidinggevende die leiding kan geven aan 

een team van 5 tot 20 barmedewerkers.  

FUNCTIEPROFIEL 

De taak van het barhoofd is het structuren en aansturen van het barpersoneel bij een bar. Iedereen 

heeft zijn eigen kwaliteiten en jij ziet en bepaald de plaatsen van het barpersoneel zodat iedereen op 

zijn beste naar voren komt en beter wordt in zijn/haar kwaliteiten. Hierdoor wordt de kwaliteit van onze 

service gewaarborgd en kunnen we hierin groeien. Je bent verantwoordelijk voor jouw bar op het 

gebied van service en verkoop van producten en het verbruik van personeelsuren. Je schakelt met de 

coördinatoren (een coördinator zorgt voor de organisatie van de barren). Je bent als eerst aanwezig in 

de bar en gaat als laatste weg. Naast leidinggeven aan een leuk team ben je verantwoordelijk voor de 

urenregistratie van de barmedewerkers. 

WAT WIJ VERWACHTEN: WAT BIEDEN WIJ: 
● Leidinggevende vaardigheden 
● Communicatief sterk 
● Stressbestendig 
● Zelfstandig  
● Besluitvaardig 
● Flexibel 
● Beschikbaar voor meerdere festivals in 

de zomermaanden 
 

● Werken op leuke evenementen  
● Doorgroeimogelijkheid in kennis, 

ervaring en salaris 
● Werken in een enthousiast en gezellig 

team 
● Reiskostenvergoeding  

 

 

Voldoe jij aan onze verwachtingen en beschik jij over de bovenstaande vaardigheden? Stuur dan je cv 

en motivatiebrief naar y.ypma@we-vents.nl. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie en 

misschien word je dan uitgenodigd voor een gesprek. 

 

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van 
druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

WEvents Personeel (KvK: 73471852). 
Datum versie 1: 1-1-2019 


