
 

 
 

 

  
 

 
- Watergoed is een buitenlocatie, een vrijplaats voor bijeenkomsten op topniveau (Champions league)  
- Watergoed is uniek, authentiek en sfeervol. Het stijlvol bakhuisje, authentieke boerderij, ruige 

kapschuur en knusse Jachtkamer herbergen het hele jaar door gezelschappen 
- Watergoed is actief in de zakelijke evenementenbranche met bijeenkomsten van 2 tot 5000 bezoekers 
- Watergoed organiseert naast de zakelijke evenementen ook bruiloften en privé feesten 
- Watergoed is de thuisbasis van Omnivents. Hét organisatiebureau voor bijzondere, actieve en 

avontuurlijke bedrijfsevenementen 
- Watergoed biedt plaats aan (muziek)festivals, eventueel met overnachtingen  
- Ook organiseren wij evenementen op externe locaties  
- Op Watergoed komen per jaar 150.000 bezoekers en vinden 1200 kleine en grote events plaats 

 
Van een kopje koffie tot een compleet festivalfood-plein of van een zakelijke bijeenkomst met een (sportieve) 
break tot een uitbundig personeelsfeest. Wanneer je afwisseling in je werk zoekt ben je bij ons aan het juiste 
adres.   
Weet jij een gehele dag perfect te leiden maar zorg je er ook voor dat de locatie er weer piekfijn bij staat voor 
het evenement van de volgende dag?  
Alles staat in het teken van de gasten, hospitality zit je in het bloed en details ontgaan jou niet. 
Graag denk je in ons fantastische team mee om onze dienstverlening op een nog hoger niveau te tillen en 
weet je nieuwe concepten aan te brengen. 
Samenwerken gaat als vanzelfsprekend. Je maakt deel uit van een fantastisch team en hebt dagelijks contact 
met de afdelingen Events, Facilitair en Sales. Samen plannen jullie, bereiden jullie de evenementen voor en 
zorgen jullie voor een optimale uitvoering.  
Je deinst niet terug voor een uitgebreide personeelsplanning. Je ziet uitdagingen in het bouwen van jouw 
eigen team waarmee je creatieve concepten uitwerkt en zorgt voor de perfecte uitwerking ervan.  
Vanzelfsprekend is ervaring in een leidinggevende rol een vereiste, naast HBO werk- en denkniveau.  
 
Ben jij of ken jij onze nieuwe collega voor deze wereld job om samen met ons de meest gave en succesvolle 
evenementen neer te zetten?  
Mocht je ons nog niet kennen, raak geïnspireerd door het kijken van onze bedrijfsfilm (op watergoed.nl). 
 

Reageren kan door een enthousiaste en uitgebreide mail met jouw motivatie te sturen aan 

werken@watergoed.nl o.v.v. vacature horecamanager. Vergeet je CV niet mee te sturen.  
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