
 

 
 

LEF marketing & events B.V., Markt 7, 4527 CM, Aardenburg, The Netherlands 
 

VAT: NL852962289B01, Chamber of Commerce (KVK Netherlands): 58280200 
 

Phone: +31 (0) 117 712 606, E-mail: contact@lefmarketing.com 

Vacature projectmanager 
 

Januari 2022 

 

LEF marketing & events is een internationaal events agency. Wij organiseren meer dan 500 projecten op 

jaarbasis – van een trainingssessie voor 50 personen tot een meerdaags congres met 10.000 deelnemers. 

Dit doen wij met ons team van bevlogen projectmanagers- en coördinatoren, designers en sponsorship 

managers. Onze events vinden over de hele wereld plaats en ons team is dan ook vaak onderweg. Van 

Amsterdam en Brussel tot Dubai of zelfs New York.  

 

Onze twee pijlers zijn klant- en personeelstevredenheid. Als project manager bij LEF marketing & events 

draag je hier aan bij. Jij werkt samen met je team en leveranciers naar een geslaagd event toe. Dit doe je 

in een tijdsbestek van maanden tot soms slechts enkele weken. Jij bent de spil die zorg draagt voor overall 

project management, documentatie en het budget. Na een zorgvuldige voorbereiding ga je met je team “on-

site”. 

 

Functie 
 

LEF marketing & events is op zoek naar een projectmanager. De functie houdt in: 

• Samenwerken met een team van 2 projectcoördinators aan evenementen en marketingprojecten 

• Klantcontact onderhouden inclusief conference calls 

• Opmaken van offertes 

• Bijhouden van budgetten 

• Hoofdverantwoordelijk zijn projecten 

• Zelfstandig site visits uitvoeren met klanten en leveranciers 

• Evenementen op locatie uitvoeren, in Nederland en in het buitenland 

 

Profiel 
 

Wij zoeken iemand die: 

• De planning op orde heeft – essentieel voor het organiseren van een geslaagd evenement 

• Kan samenwerken met klanten, collega’s en leveranciers om samen een top resultaat te behalen 

• Goed kan werken met PowerPoint, Excel en Word 

• Vaardig is in Nederlands en Engels, zowel geschreven als gesproken 

• En natuurlijk… er graag helemaal voor gaat om een evenement perfect te laten verlopen! 
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Ervaring in de eventsector is voor deze rol een must. Wij zoeken een bedreven projectmanager die niet 

terugdeinst voor een uitdaging. 

 

Ons aanbod 
 

Wij denken dat LEF marketing & events een fantastische organisatie is om in te werken – maar dat laten we 

je liever zelf beoordelen! Naast een passend salaris vind je bij ons: 

• Vrijdagmiddagborrel in ons eigen “café” in kantoor (of beter; man cave) 

• Diverse sportactiviteiten met collega’s (zoals squash en volleybal) 

• Dagelijks verzorgde lunch, en op vrijdag is dat een warme 

• Keuze om op events opgebouwde overuren uit te betalen à 125% of om te zetten in tijd-voor-tijd 

 

Het betreft een fulltime dienstverband à 40 uur per week. Je kan per direct starten. 

 

Contact 
 

Wij ontvangen graag je motivatiebrief en CV. Je motivatie mag (bijvoorbeeld) ook een video zijn. Mail deze 

naar Willem van Vugt, wvanvugt@lefmarketing.com. Voor vragen kan je ook bellen naar +31 (0) 117 712 

606. 

 

    

mailto:wvanvugt@lefmarketing.com

