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Hou je ervan om onvergetelijke events te organiseren? Ben je geboeid door de wereld van 
eten en drinken? Heb je een strakke aanpak rond het uitvoeren en opvolgen van projecten? 
Sterk in administratie en een klantgedreven focus? Dan zijn we op zoek naar jou!  
 
Wij zijn Foodservice Alliance, het grootste Belgische kennisnetwerk in de wereld van eten en 
drinken buitenshuis. Al sinds 2008 voorzien we bedrijven van interessante inzichten en frisse 
inspiratie rond actuele en toekomstige ontwikkelingen in de wereld van de 
buitenshuisconsumptie. We zijn geen onderzoekers, maar marktexperts! Geen datanerds, 
maar inspirators! We willen onze klanten helpen om stap voor stap beter te worden in hun 
business. Dat doen we door jaarlijks verschillende rapporten, factsheets en dossiers te 
publiceren. Daarnaast organiseren we toffe events, marktsafari’s, ronde tafel discussies en 
zoveel meer.  
 
Als Event & Project Manager bij Foodservice Alliance fungeer je als de spil in het organiseren 
van professionele events. Je bent (mede)verantwoordelijk voor een 20-tal grote en kleine 
evenementen per jaar. Tijdens deze events ben je hét aanspreekpunt voor onze gasten en 
partners en zorg je voor een vlekkeloze en optimale gastenbeleving en organisatie op 
topniveau. 
 
Je taken- en verantwoordelijkhedenpakket is bijzonder veelzijdig; 

• Je vormt het creatieve brein achter onze events 
• Je bedenkt unieke belevingsconcepten die onvergetelijk zijn voor gasten 
• Je legt contact met eventlocaties, cateraars, sponsors, technici, cameraploegen, … 
• Evenementen werk je uit van A tot Z en stuur je op je ijzersterke draaiboeken 
• Je zet de communicatie naar gasten van de events op en beheert de registraties 
• Tijdens events ben jij het eerste aanspreekpunt voor de organisatie 
• Naast het organiseren van events verleen je bij Foodservice Alliance ook steun aan de 

algemene administratie, marketing, sales en projectmanagement 
 
Om een succesvolle Event & Project Manager bij Foodservice Alliance te zijn heb je een stijlvol 
voorkomen. Ben je een uitblinker op vlak van pro-activiteit, organisatie, opvolging en ben je 
daarnaast gestructureerd en denk je altijd oplossingsgericht. Je hebt bij voorkeur een diploma 
Event Management of Project Management op zak of heb je voldoende gelijkwaardige 
ervaring hierin opgebouwd.  
 
Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Stuur dan vandaag nog je CV en motivatie naar Gert 
Laurijssen, directeur van Foodservice Alliance: gl@foodservicealliance.be 
 
Foodservice Alliance – Baron du Fourstraat 4/4 – 2300 Turnhout 
 
PS. Functie is voltijds / invulling op 4/5e basis is bespreekbaar  

 
 

 


