Stijgende criminaliteit, geweldsdelicten, bedreigingen en terrorisme dwingt onze samenleving steeds
zorgvuldiger om te gaan met agressie, preventie en veiligheid!
De P&R Groep heeft de afgelopen 18 jaar op het gebied van veiligheid en preventie, een eigen visie en
methode ontwikkeld voor advies, ontwerp, begeleiding en uitvoering bij ondersteunende trajecten. Hiermee
hebben we al veel relaties tevreden kunnen stellen en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
veiligheid. Door met de klant een veiligheidsbeleid op maat op te stellen en dit ook van A tot Z te begeleiden,
komen we van een ideale tot de gewenste en meest haalbare veiligheidssituatie. Met een totaalpakket aan
management en organisatie is de P&R Groep herkenbaar door onafhankelijkheid, kwaliteit, betrouwbaarheid
en flexibiliteit.
P&R Groep organiseert operationele en mensgerichte trainingen, kleinschalige seminars en conferenties en
beschikt hiervoor sinds kort over een nieuwe, eigen afdeling met sfeervolle ruimtes.

Om de werkzaamheden m.b.t. onze trainingen, seminars en conferenties verder uit te breiden,
zijn wij op zoek naar een:

Event medewerker m/v
voor 32 - 36 uur per week.
De werkzaamheden bestaan uit:

Voorlichten en (telefonisch) te woord staan van klanten

Verkopen van trainingen, seminars en conferenties

Organiseren van trainingen, seminars, conferenties, workshops

Verhuur van onze ruimtes

Begeleiden en opzetten van trainingsprogramma’s
Wij vragen:

Een zelfstandige, accurate en enthousiaste collega

Werk- en denkniveau HBO

Organisatietalent

Minimaal 3 jaar (gelijksoortige) werkervaring

Goede beheersing van Windows Office applicaties

Goede commerciële en communicatieve vaardigheden

Flexibele opstelling met betrekking tot taken en werktijden

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Wij bieden:
Een zelfstandige functie in een inspirerende en uitdagende werkomgeving, mogelijkheden om
door te groeien naar de functie event manager en een aantrekkelijk salaris.
Ben je geïnteresseerd, reageer dan schriftelijk of per email naar:
P&R Groep B.V., t.a.v. mevrouw S. Noordam, Wilhelminakade 1A,
2741 JV Waddinxveen, info@prgroep.nl.
Voor vragen over deze vacature kun je bellen naar 0182-441 222.
Kijk voor meer informatie over de P&R Groep op onze website www.prgroep.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

