
 
Projectmanager events 

 

Ben jij gedreven in het opvolgen van projecten, een echte doorpakker en goed in het onderhouden van 

klantrelaties? Heb je ook nog affiniteit met de evenementenbranche? Wij zoeken jou en bieden je de ruimte 

om je talenten verder te ontwikkelen.   

Wij 

Van Overbeek Sanitair is in Europa marktleider op het gebied van verhuur van mobiel, hoog 
kwalitatief, water gespoeld sanitair (toiletten en douches) voor (grote) festivals en evenementen. 
Met een hecht team specialisten verzorgen wij ieder jaar meer dan 200 festivals en evenementen in 
Europa. 
Op evenementen zoals bijvoorbeeld Lowlands, Tomorrowland maar ook op festivals in landen als 
Frankrijk, Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn wij verantwoordelijk voor het sanitair.  

 

Wat ga je doen? 

Als projectmanager bij Van Overbeek Sanitair ben je continu in de weer met het organiseren, beheersen en 

plannen van projectmatige werkzaamheden. In het begin is het even aanpoten om je klanten  te leren 

kennen maar je bouwt al snel vertrouwde relaties op met onze klanten. Je draagt zorg voor het in goede 

banen leiden van diverse grote maar ook kleinschalige projecten/evenementen vanaf de voorbereiding tot 

en met de evaluatie.  

Een goede relatie met onze klanten weegt zwaarder dan het behalen van keiharde targets .  

- Behandelen van binnenkomende orders en aanvragen 

- Adviseren van onze klanten bij aanvragen en opdrachten 

- Meedenken met en anticiperen op activiteiten voor de lange termijn 

- Proactief genereren van nieuwe leads en actief inspelen op kansen in de markt 

 

 

 



Jij hebt hét 

In de verhuur- en evenementenbranche is een flexibele houding gewenst en dien je snel te kunnen 

schakelen. 

- Aantal jaren werkervaring in sales óf ervaring in de evenementenbranche is een must 

- Representatief en in bezit van uitstekende communicatieve vaardigheden 

- Projectmanagement: inzicht in plannen, prioriteiten stellen en budgetteren 

- Minimaal een afgeronde opleiding op MBO-niveau 

- Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen functioneren 

- Stressbestendig i.v.m. piekdrukte in het festivalseizoen  

- Creativiteit/improviserend vermogen en oplossingsgerichtheid 

- No-nonsense mentaliteit, klantvriendelijk en servicegericht  

 

Jij verdient het 

- Een uitdagende en veelzijdige fulltime functie binnen een succesvol, innovatief bedrijf met 

goede mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.  

- Ambitie – wij zijn een groeiend bedrijf dat continu op zoek is naar nieuwe kansen en 

uitdagingen om te groeien! Jouw ideeën en suggesties zijn daarom altijd welkom. 

- Pensioenvoorziening zonder eigen bijdrage. 

- Fulltime contract met 24 vrije dagen. 

- Je komt te werken in een klein team met gedreven en enthousiaste collega’s en met een 

informele Brabantse werksfeer. 

 

Interesse 

Is je interesse gewekt en wil je deel uitmaken van ons enthousiaste team? 

Mail je sollicitatiebrief en C.V. naar j.hooijen@van-overbeek.nl 

 


