EVENT OFFICER
1. Algemene informatie

Functie: Event Officer

Departement: Operations

Rapporteert aan: Senior Operations
Manager

Hiërarchie: Officer

Tewerkstelling: 100%

2. Over OH Leuven
Oud-Heverlee Leuven, kortweg OHL, is een toonaangevende voetbalvereniging in de regio Oost-Brabant. Ze is het resultaat
van de fusie tussen Stade Leuven, Daring Leuven en Zwarte Duivels Oud-Heverlee. De club omvat een heren- en
vrouwenafdeling en een uitgebreide jeugdopleiding. OH Leuven wil uitgroeien tot een toonaangevende club in België.
3. Kernwaarden van OH Leuven
Verbindend – We leggen bruggen naar en tussen alle stakeholders van de club en de maatschappij rond ons. We zijn dé
schakel in de ketting die iedereen samenbrengt en verenigt. We zijn verbonden tot een hechte familie, die elkaar steunt en
beter maakt, in goede en minder goede momenten. We vieren samen overwinningen maar helpen ook zij die het wat
moeilijker hebben. We laten niemand achter.
Innovatief – We stellen onszelf constant in vraag en willen altijd op zoek naar de beste en meest efficiënte oplossing. We
staan open voor vernieuwing en verbetering. We worden omringd door heel veel innovatie, technologie en know-how. Dit
moeten we omarmen en in het hart van onze club brengen. Door de juiste verbindingen te maken kunnen we hier het
verschil maken.
101% – We willen altijd beter worden, we zijn nooit klaar. We kunnen alleen tevreden zijn als we alles gegeven hebben wat
we in ons hebben. Alleen excellentie is goed genoeg. Op het veld kunnen we een nederlaag alleen aanvaarden als we er
alles aan gedaan hebben. Hard werken is de basis tot succes. Je wint wedstrijden op trainingen. We roepen echter niet van
de daken, maar elke verwezenlijking is de lat een trapje hoger leggen op weg naar de volgende uitdaging.
Respect – Voetbal zonder respect is de slechte vorm van het spel. Het is tegen onze cultuur om onrespectvol te handelen
tegenover tegenstanders, teamgenoten, onze staf, fans, partner of onze gemeenschap. Dit is waarom we altijd handelen
met respect.
Integriteit – Voetbal, en de voetbal business steunt op vertrouwen; op en naast het veld. We handelen telkens met het oog
op de langere termijn. Dit is waarom we bij alle handelingen die we verrichten telkens rekening houden met de hoogste
waarden (niveaus?) van integriteit.
Transparantie – We geloven in ‘good governance’ in het voetbal. We bouwen op vertrouwen van fans, onze gemeenschap
en onze commerciële partners. Dit is waarom we geloven dat openheid en eerlijkheid noodzakelijk zijn wanneer het gaat
om communicatie en interactie met onze stakeholders. Dit is waarom wij geloven in transparantie.

JOBOMSCHRIJVING
4. Algemene omschrijving
De Event Officer ondersteunt en vervult alle taken met betrekking tot events in en rond het stadion en de
trainingsvelden die eigen zijn aan de club op aangeven van de Operations Manager en dit in samenwerking met de andere
leden van het departement Commercieel.
5. Specifieke verantwoordelijkheden:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Je werkt grote en kleine bedrijfsevents uit, van offerte tot en met de nazorg
Je bent de spil tussen de klant en de verschillende partijen om het event te doen slagen
Tijdens events treed je op als gastheer/gastvrouw
Je behoudt op ieder moment het overzicht en lost problemen op waar nodig
Je ambieert om van OH Leuven dé specialist events te maken en zich zo overal in te willen onderscheiden met dat
tikkeltje extra
Je bent verantwoordelijk voor ‘in house events’ zoals evenementen voor commerciële partners van de club op nietwedstrijd-dagen of activiteiten van de Academy
Je bent verantwoordelijk voor de promotie en communicatie van de events in overleg met de
marketingverantwoordelijke
Je ondersteunt de wedstrijdverantwoordelijke m.b.t. organisatie catering, hospitality en student-ondersteuning
van de thuiswedstrijden van OH Leuven of van de RBFA
Je ondersteunt de matchdag gerelateerde activaties

6. Vereisten, kwaliteiten en opleiding
Opleiding
Opleiding

✓ Bachelorsdiploma in Event- en projectmanagement of
vergelijkbare ervaring

Werkervaring
Werkervaring

✓ Je hebt minimum 2 jaar ervaring
✓ Ervaring in een soortgelijke functie is een pluspunt

Persoonlijke eigenschappen/kwaliteiten
Talen

✓ Je spreekt NL & FR en hebt aanleg voor ENG

Benodigde kennis

✓ Budget Management
✓ MS Office
✓ Outlook

Persoonlijke eigenschappen

✓ Je hebt sterke organisatorische vaardigheden
✓ Je hebt een technische administratieve deskundigheid
✓ Je hebt bachelor werk- en denkniveau en bij voorkeur al
ervaring in de horeca/hospitality
✓ Je hebt een passie voor organisatie & events
✓ Je bent klantgericht
✓ Je bent communicatief sterk
✓ Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
✓ Je kan een team motiveren en delegeren
✓ Je bent flexibel en hebt geen 9 to 5 mentaliteit
✓ Je bent bereid om te werken tijdens thuismatchen en
tijdens evenementen in het weekend of op
weekavonden
✓ Je bent commercieel ingesteld. Je vindt het leuk om
nieuwe offertes binnen te halen en je hebt een neus
voor commerciële opportuniteiten voor en tijdens het
event
✓ Je bent leergierig en staat open om softwarepakket SEM
(CRM pakket voor offertes, eventsvoorbereiding en
facturatie) te leren kennen

7. Wij bieden
-

Een uitdagende, boeiende en afwisselende job in een ambitieuze voetbalclub in Leuven
Een voltijdse tewerkstelling
Een concurrerend verloningspakket met goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Een gemotiveerd en prestatiegericht team
De mogelijkheid om de juiste opleidingen en trainingen te volgen

8. Interesse?
-

Stuur je CV met motivatiebrief naar Zara Verbinnen (zara.verbinnen@ohl.be) voor 28/01/2022

