
Schrijf jij binnenkort mee aan het succesrecept voor Hippodroom? 
Voor onze eventlocatie met eetcafé bij QC Stables in de Beeldstraat 
15, Sint-Niklaas zijn we op zoek naar een 
 
Hospitality & Event Manager 
 
Binnen enkele maanden willen we er staan: Hippodroom wordt een 
sfeervol en kwalitatief eetcafé, met een kleine kaart, maar met veel 
karakter! Een kindvriendelijk etablissement waar we zowel 
klassiekers als verrassende en trendy gerechten serveren. Dit 
combineren we met een polyvalente en professioneel gerunde 
eventlocatie voor zowel bedrijven als particulieren met creatieve 
catering naar het budget van de klant.  

 
Om dit mogelijk te maken, hebben we onze bestaande infrastructuur in QC Stables uitgebreid van 50 
naar 150 couverts, vernieuwen we de keuken en investeren in de inrichting van onze eventzalen. 
Kortom: een ambitieus groeiverhaal dat op stevige fundamenten rust, en waarvoor we nu ons team 
willen versterken met mensen met visie, vakkennis en drive. 
 
 
Jobomschrijving 
 
Als hospitality & event manager coördineer je het eventgebeuren in Hippodroom van A tot Z: 
marketingacties, contact met prospecten en klanten, communicatie on- en offline, offertes, onthaal, 
begeleiding, opvolging… alles om ons eventconcept te doen groeien en bloeien! Je leidt zowel 
businessevents als hippische evenementen of familiefeesten in goede banen. 
 
Je vormt de schakel tussen het management en het eventteam. Je staat in voor de werkplanning en 
samen met je team steek je als gastheer/vrouw de handen uit de mouwen om elk evenement 
vlekkeloos te laten verlopen. Met onze chef-kok werk je nauw samen om klanten cateringvoorstellen 
op maat te doen. 
 
 
Jouw profiel 
 

• Je hebt een diploma eventmanagement of kan terugvallen op relevante ervaring. 
• Je bent op en top eventprofessional: je pikt voortdurend nieuwe evoluties uit de sector op en 

bekijkt hoe wij daarmee aan de slag kunnen. 
• Je bent communicatief sterk en diplomatisch, zowel naar je team als naar klanten toe. 
• Je weet perfect om te gaan met heel diverse klanten uit de particuliere-, bedrijfs- en 

hippische wereld: iedereen voelt zich welkom met jou als gastheer/vrouw! 
• Je werkt gestructureerd en georganiseerd.  
• Je staat erop om zelf mee de handen uit de mouwen te steken. 
• Affiniteit met de hippische wereld is een pluspunt. 
• Je werkt flexibel fulltime met een beurtrol voor de weekends. 

 
 
Wij bieden je: 
 

• Een veelzijdige job waarin geen enkele dag dezelfde zal zijn. 
• Een vast contract met een aantrekkelijke verloning.  



• Een unieke kans om met je visie en ideeën mee vorm te geven aan ons nieuwe concept. 
 
 
Interesse? 
 
Stuur je motivatiebrief met cv en foto t.a.v. de zaakvoerder, dhr. Patrick D’Eer via e-mail, 
patrick.deer@modemakers.be, of per post naar Kapelanielaan 17, 9140 Temse. 
 
QC Stables – Manege, events, sport horses – Beeldstraat 15, 9100 Sint-Niklaas – www.qcstables.com 
 
Wij werken niet samen met uitzendkantoren of selectiebureaus bij het invullen van onze vacatures. 
 

http://www.qcstables.com/

