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Event Manager Studiereizen  
 

BEDRIJF 
Coincide ontwikkelt hoogwaardige studie- en beleidsreizen. We hebben een sterk internationaal 
netwerk, goed samengestelde deelnemersgroepen, bijzondere programma’s en zorgen altijd voor een 
perfecte organisatorische uitvoering. We organiseren een vier invloedrijke beleidsreizen op eigen 
initiatief en krijgen jaarlijks meerdere opdrachten. We zijn gespecialiseerd in de zorg maar ontwikkelen 
ook studiereizen voor andere sectoren zoals duurzame mobiliteit. Wij zijn met een team van 6 mensen 
die in een hecht verband samenwerken vanuit ons kantoor in Amsterdam-Zuid. 
 

FUNCTIE 
De Event Manager Studiereizen is verantwoordelijk voor de logistieke en organisatorisch aspecten van 
de studiereizen. Samen met de Programma Manager, die het inhoudelijk programma maakt, bewaak je 
de planning en ben je verantwoordelijk voor het hele project.  
Jouw verantwoordelijkheden liggen bij coördinatie met de deelnemers, beheren van inschrijvingen, het 
boeken van de vluchten, selecteren van de hotels en restaurants, het organiseren van het lokale vervoer 
en het maken van het programmaboek.  
Om alles goed te kunnen regelen reis je van tevoren naar de betreffende bestemming en indien van 
toepassing reis je ook mee met de groep. Tijdens de reis ben je verantwoordelijk voor alle 
organisatorische aspecten. Als Event Manager ga je gemiddeld 6 keer per jaar naar het buitenland voor 
2 tot 3 dagen per reis. 
 
Naast deze verantwoordelijkheden coördineer je ook de dagelijkse office werkzaamheden waaronder 
het aanvullen/bestellen van benodigde kantoorartikelen, het opschonen van (online) mappen, updaten 
van het klantenbestanden, veranderingen op de website doorvoeren, etc. 
 

FUNCTIE EISEN 
• fulltime positie, 32 tot 40-uur 

• HBO denk- en werkniveau 

• organisator in hart en nieren 

• energiek en ondernemend 

• representatief en extrovert 

• nauwkeurig en precies werkend 

• vloeiend in Nederlands en goede beheersing van de Engelse taal 
 

COINCIDE BIEDT 
• internationale omgeving en veelvuldig reizen; 

• ruimte voor initiatieven en nieuwe ideeën; 

• een heerlijke werkplek in Amsterdam Zuid; 

• om te beginnen een jaarcontract; 

• salaris op basis van ervaring en kunde. De salaris bandbreedte ligt, op basis van 1 FTE, tussen de 
2000 euro per maand voor een starter tot 3000 euro bij ervaring. Plus het gebruikelijke 
vakantiegeld, een jaarbonus bij positief bedrijfsresultaat, 24 vakantiedagen en 
reiskostenvergoeding. 

 

SOLLICITEREN 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Laurien Herweijer via 020-6768217. 
Bij interesse graag solliciteren via email naar dorrit.gruijters@coincide.nl met een motivatie email/brief 
en CV. Selectie van kandidaten start per direct. Startdatum bij voorkeur 1 december 2019.  


