STOP TALKING, LET’S START DOING!

Plastic Whale zoekt voor HQ in Amsterdam een Head
of fishing (40 uur p/week)
Ben jij een kneiter goeie project/ event manager met leidinggevende skills en wil je
impact maken? Lees dan snel verder!
Plastic Whale is een snel groeiende scale-up met wereldwijde impact. Onze missie:
‘plastic-vrije wateren wereldwijd!’ realiseren we door te plasticvissen (We Collect), het
creëren van coole producten zoals boten en designmeubilair van datzelfde opgeviste
plastic (We Create) en we inspireren en activeren mensen ook te gaan DOEN door
middel van lezingen, workshops, publieke events en schoolprogramma's (We Educate).
> Meer over ons

Wat is jouw rol & wat ga je doen?
Jij gaat de Plastic Whale beweging vergroten door samen met een ijzersterk team,
super toffe plasticvis evenementen te bedenken en te organiseren. Evenementen
waarbij de Plastic Whale beleving centraal staat en mensen, organisaties en bedrijven
worden geactiveerd om mee te doen.
Wat betekent dat in de dagelijkse praktijk?
●

Je bent de drijvende kracht in ons plasticvisteam, waar je een leidinggevende rol
hebt naar een team van 3 collega’s maar ook naar onze poule van schippers (±50).

●

Je managet projecten en weet als geen anders hoe je de juiste partners in
projecten en events betrekt.

●

Je ziet er op toe dat onze vloot, de benodigde aandacht in onderhoud krijgen en
altijd op en top shinen op de Amsterdamse grachten.

●

Je brengt het Plastic Whale gevoel over in onze evenementen, je verdiept de
band met onze doelgroepen en daarmee maak je de Plastic Whale beweging zo
groot mogelijk.

●

Je stelt budgetten op voor events en onze jaarplannen en bewaakt deze
zorgvuldig.

●

Je bent een kei in het vooruit kijken, ontwikkelingen te signaleren en hierop te
anticiperen.

●

Je weet hoe je events effectief en efficiënt moet laten verlopen en blijft scherp op
de kwaliteit van evenementen.

●

Je werkt nauw samen met de Partnership Managers, de andere head of teams
van onze drie pijlers Create en Educate en natuurlijk het Marketing Team.

Wat heb je in je mars
●

Je vindt onze missie echt belangrijk, je bent intrinsiek gemotiveerd om met ons
mee te doen. Je leeft onze kernwaarden na en bent leuk om mee samen te
werken.

●

Je bent resultaatgericht, creatief en vindingrijk. Geen enkele event-gerelateerde
uitdaging is jou te gek.

●

Je bent flexibel en stressbestendig.

●

Je bent al wat meters gemaakt in plannen, organiseren en regelen, je hebt oog
voor detail en zet de puntjes i.

●

Je brengt graag mensen en partijen samen en kan dit goed inzetten als het gaat
om de productie van evenementen met verschillende partners.

●

Je weet als geen ander hoe je een te gekke beleving creëert met events.

Wat breng je nog meer mee?
●

Minimaal afgeronde HBO opleiding

●

3-5 jaar werkervaring als Project/ Event Manager

●

Leidinggevende ervaring

●

Succesvol trackrecord m.b.t. het produceren van toffe (grootschalige) creatieve
evenementen die een beweging op gang brengen

Wat staat daar tegenover?
●

Toffe werkplek waar je altijd op een van onze bootjes kunt springen

●

Inspirerende projecten met grote merken

●

Mogelijkheid om serieus bij te dragen aan het plasticvrij maken van de wateren

●

Leuke jonge collega’s die informeel met elkaar omgaan

●

Gezellige gezamenlijke lunch

●

Vrijheid om je rol naar eigen idee in te vullen, zodat je zinvol en succesvol bezig
bent

●

Kans om je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen

●

Marktconform salaris

Hoe kun je je aanmelden?
Herken jij jezelf in deze rol en wil je graag met ons strijden voor plasticvrije wateren?
Meld je dan zo snel mogelijk bij ons via: people@plasticwhale.com met jouw CV en
motivatie waarom je bij Plastic Whale wil werken. Waarom wil je deze rol vervullen en
wat maakt jou een succesvolle kandidaat?
Vragen?
Heb je nog vragen? Misschien vind je antwoord op jouw vragen op onze website
www.plasticwhale.com maar je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons
opnemen via 020 7373 049, vraag dan naar Eva de Jong.

