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Als accountmanager bij Lijm & Cultuur denk je mee met de opdrachtgever en maak je 
de vertaalslag van een droom en/of idee naar een concreet voorstel. Hierbij houdt je 
op inhoudelijke en creatieve wijze rekening met de doelstellingen en wensen van de 
opdrachtgever. In samenwerking met interne specialisten zal de inhoud, de catering, de 
locatie en de inrichting worden bepaald en door jou worden verwoord. Je bent voor het 
evenement de primaire contactpersoon en ontvangt de opdrachtgever op de dag zelf. Je 
houdt het overzicht en kunt het personeel efficiënt en on-the-job aansturen. Intern ben 
je verantwoordelijk voor de budgetbewaking, de planning en voor de informatie die de 
verschillende afdelingen nodig hebben.

Stuur een e-mail met jouw CV en motivatiebrief
naar info@lijmencultuur.nl

Lijm & Cultuur groeit en ontwikkelt zich als innovatief en creatief laboratorium 
en bruisende evenementenlocatie in Delft. We zoeken daarom enthousiaste 
collega’s die ons team komen versterken. 

Heb jij…
• Een afgerond HBO-diploma
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring 
 in een vergelijkbare functie
• Goede beheersing van de Nederlandse en  
 Engelse taal (gesproken en in schrift)
• Goede kennis van Word en Excel en   
 cijfermatig inzicht
• Geen bezwaar tegen onregelmatige   
 werktijden

Ben jij…
• Gepassioneerd over de organisatie van   
 evenementen en de culturele sector
• Creatief en stressbestendig 
• In staat kansen te signaleren of te
 creëren en om te zetten in successen 
• Communicatief en klantgericht
• Ondernemend met een groot     
 verantwoordelijkheidsgevoel 

Wij bieden jou een veelzijdige en uitdagende baan aan in een uniek bedrijf met een 
hecht team. Als accountmanager ben je zowel werkzaam op kantoor als op de werkvloer. 
We werken volgens een no-nonsense houding en creëren samen de meest bijzondere 
evenementen op maat. Wil jij deel uit maken van het concept dat Lijm & Cultuur heet? 
Reageer dan vandaag nog!
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