
Fulltime banqueting/Event manager, 38 uur Amersfoort/Utrecht  

Wegens succes en uitbreiding zijn wij op zoek naar een fulltime Banqueting/Event manager. Je komt 
te werken op de locaties Mariënhof Amersfoort en Muntgebouw Utrecht, twee prachtige 
evenementenlocaties met ieder een rijke historie. De locaties zijn onderdeel van The Attention 
Group; een jonge en groeiende organisatie die al vele nominaties en awards op haar naam heeft 
staan! 
 
A day at work 
Als Banqueting/Event Manager verzorg je dagelijks evenementen en congressen waarbij je een 
enthousiast operationeel team aanstuurt. Je bent onderdeel van een operationeel gecentraliseerde 
organisatie die samen werken aan een hoog serviceniveau en een bijzondere beleving voor de 
gasten. Hospitality is key! Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, opbouw, uitvoer en 
afbouw van de evenementen in de Mariënhof en het Muntgebouw. Werken in deze verrassende en 
wisselende omgeving maakt dat je iedere dag jouw creativiteit kwijt kunt om het aanbod op een 
innovatieve en aansprekende manier te presenteren! 
 
Is this you? 

★  Hospitality staat centraal. Alles wat je doet is gericht op de gast. 

★  Plannen en organiseren ligt in jouw straatje. 

★  Je bent een goede leidinggevende/manager en weet het overzicht te behouden. 

★  Je wil om te presteren is groot.  

★  Je kunt goed schakelen bij adhoc vragen en tijdens de wat stressvollere situaties.     

★  HBO werk- en denkniveau met voorliefde voor de hospitality. 

★  Ervaring in een soortgelijke functie is een pre.   
 

What’s in for you? 

Ons centrale operationele team werkt op unieke en historische evenementenlocaties in Amersfoort 
en Utrecht. Daar genieten we elke dag van en dat dragen we uit! Je krijgt een afwisselende en 
uitdagende baan bij een jong en snel groeiend bedrijf. Ondanks je functie in de evenementenbranche 
bieden wij werkdagen waarbij je niet elk weekend paraat hoeft te staan en je ook regelmatig een 
avond vrij hebt! Wij bieden een fulltime contract op basis van een 38-urige werkweek met uitzicht op 
een vast dienstverband. Doorgroeimogelijkheden zijn aanwezig en je salaris is conform de horeca 
CAO. 
 

Zijn wij een match made in heaven? En zie jij jezelf al werken op onze evenementenlocaties? Dan 
zien we je motivatie en CV graag tegemoet. Toon je interesse door te mailen naar 
personeelszaken@theattentiongroup.nl t.a.v. Maurice van Rossum.  
 
Sluitingsdatum vacature: 6 september 2019  
1e ronde gesprekken: 11 & 12 september - locatie Muntgebouw Utrecht  
 
 

Keywoorden: hospitality, banqueting, event, manager  
 

 

 

 

 

 

 


