VACATURE LOGISTIEK
Wil jij werkervaring opdoen in de evenementenbranche? Leren leiding geven aan een team, een netwerk
opbouwen en binnen een jonge organisatie eigen verantwoordelijkheid dragen? Bij Buro Ruis krijg je deze kans!
Voor de Bruisweken, dé introductie voor studerend Zwolle, zijn we op zoek naar een:

Logistiek Coördinator M/V (Stage / Werkervaringsplek)

Als logistiek coördinator werk je in een logistiek team van drie personen waarmee je samen de gehele
Bruisweken logistiek voorbereid, uitvoert en evalueert. Daarnaast zal je leiding geven aan ongeveer vijftig
logistiek vrijwilligers. Het zwaartepunt van de stage is tijdens de Bruisweken (27, 28 en 29 augustus 2018) en
twee weken voorafgaand aan de Bruisweken. Het is dan ook belangrijk dat je deze periode beschikbaar bent. In
de periode van 29 januari tot 16 juni is er werk voor 1 à 2 dagen in de week. Tijdens de stage is er ook de kans
om ervaring op te doen bij andere evenementen die Buro Ruis organiseert.

Wij bieden:
-

Een afwisselende functie, met ruimte voor ideeën en eigen inbreng;
Een prettige werksfeer in een informele evenementenorganisatie;
Veel contacten in het Zwolse studenten- en bedrijfsleven.

Tijdens deze stage ga je aan de slag met logistieke vraagstukken zoals:
-

Hoe zorg je da 3.500 studenten voldoende en kwalitatief goed eten hebben?
Waar parkeer je 3.500 fietsen?
Hoe zorg je voor optimale publiekstromen?
Waar laat je 3.500 studenten in Zwolle slapen?

Kortom ben jij:
-

Gedreven & teamgericht;
Sociaal & communicatief vaardig;
Vooruitdenkend en iemand met doorzettingsvermogen;
Nauwkeurig, accuraat en stressbestendig;
Beschikbaar tijdens de Bruisweken.

Ja, ik heb interesse:
Heb je interesse in de functie? Stuur dan je sollicitatiebrief naar: info@buroruis.nl onder vermelding van
‘sollicitatie logistiek coördinator’. Voor meer informatie of vragen kan je ook mailen naar bovenstaand mailadres.

De HBO Bruisweek is onderdeel van Buro Ruis, voor meer informatie zie www.bruisweken.nl

