
Gezocht: ervaren eventmanager Delft Verbindt 
Voor onze twee ondernemersevenementen per jaar zoeken wij een professionele 
Delftse eventmanager! 
 
Wie is Stichting Delft Verbindt? 
Delft Verbindt is opgericht in 2017. Het hoogste doel van de partners van Delft 
Verbindt is zorgen voor meer verbinding tussen ondernemers in de stad, zodat 
ondernemers samen kunnen groeien. Op twee events brengen we de ondernemers 
samen: de Delft Verbindt Zomerbarbecue en de Delft Verbindt 
Ondernemersverkiezing. Twee informatieve en vermakelijke bijeenkomsten. 
Ondernemers worden aan elkaar verbonden, geëerd en geïnspireerd.  
 
De afgelopen jaren zijn onze evenementen georganiseerd door de partners van Delft 
Verbindt, in samenwerking met evenementenlocaties en/of -partners. Om een extra 
professionaliseringsslag te kunnen maken, is een ervaren eventmanager een mooie 
aanvulling. 
 
Wat verwachten we van onze Eventmanager? 

• Het organiseren van de twee ondernemersevenementen van A tot Z. Dit start 
met een brainstorm met alle partners van Delft Verbindt. De acties die daaruit 
voortkomen worden door jou opgepakt, en je houdt de partners via mail of 
meetings op de hoogte van de voortgang en voert eventueel extra overleg. 

• Je hebt voldoende tijd beschikbaar voor Delft Verbindt, waarbij de meeste 
uren gemaakt worden in de zes weken rondom de twee evenementen 
(mei/juni en september/oktober).  

• Je vraagt offertes aan en onderhoudt contact met locaties, cateraars en 
leveranciers. 

• Je geeft input voor social mediaberichten en verzorgt de uitnodigingen en 
mailings omtrent de evenementen. 

• Je bent aanwezig tijdens de evenementen, om alles in goede banen te leiden. 
• Je begeleidt de ondernemersverkiezing van De Kracht van Delft Verbindt. 

Zowel het proces van het nomineren van ondernemingen tot het samen met de 
partners van Delft Verbindt selecteren van de winnaar. 

• Je reageert op vragen en suggesties die bezoekers van de events aan ons stellen 
via bijvoorbeeld mail. 

 



Wie ben jij? 
Je bent zelf woonachtig in Delft of je bedrijf is in Delft gevestigd, en je hebt feeling 
met het Delftse ondernemersklimaat. Bij voorkeur heb je één of meerdere events van 
Delft Verbindt bezocht. Je hebt aantoonbare ervaring met het organiseren van 
zakelijke evenementen (ook online), staat stevig in je schoenen en hebt een eigen 
mening. 
 
Solliciteren? 
Stuur uiterlijk 11 januari jouw cv naar info@delftverbindt.nl, samen met een korte 
videosollicitatie (maximaal 3 minuten). Stel jezelf kort voor in de video en geef aan op 
welk evenement (dat je zelf hebt georganiseerd) je echt trots bent en waarom. 
Uiteraard zijn wij ook geïnteresseerd in de kosten die je per event zou rekenen. Je mag 
een motivatiebrief meesturen, maar dat hoeft niet.  
 


