2 ambitiøse eventkoordinatorer/elever
til Midgaard Event
Vi søger 2 eventkoordinatorer med stort ansvar til enten elevstilling eller ordinært job. Den ene som
koordinator af ESCAPE ROOM by Midgaard Event, Europas største escape room lokation, og den
anden som koordinator af vores events i hele landet
Opgaverne kan fx være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salg til virksomheder og private
Booking af personale, samt administrere vagtplaner
Træning og personaleledelse af vor team af skuespillere
Koordinering med resten af vor organisation og samarbejdspartnere
Planlægning klargøring af events med fx teambuilding og eventunderholdning
Sørge for at vi leverer mysterier, events og service i absolut topklasse, hver eneste dag
Være standby i tilfælde af uforudsete hændelser
Skuespiller/instruktør til escape room spil og events
Markedsføring, fx web, nyhedsbreve, SOME

Stort ansvar
Du brænder for at skabe fantastiske oplevelser, og du arbejder målrettet, serviceminded og
struktureret. Du har erfaringer med planlægning og koordinering af mennesker, og er grundig og
pligtopfyldende. Du taler og skriver flydende dansk og engelsk, er vant til at arbejde ved PC, men
heller ikke bange for at tage fat. Det vil være en fordel, men ikke krav, hvis du har erfaringer med
events, teater m.fl. samt servicefag og ledelse, fx i hotel, restaurant og lignende.
Eventyrlig arbejdsplads
MIDGAARD EVENT er et af landets ældste og mest anerkendte eventbureauer. Vi tilbyder en bred
række af teambuilding og festevents i hele landet, og vores faste kunder inkluderer de største
virksomheder i Danmark. ESCAPE ROOM er blandt de bedst rangerede aktiviteter i København og
bookes til både teambuilding med virksomheder, private events, polterabends, turisme m.fl. Vi er 10
faste medarbejdere på kontoret, samt ca. 50 deltidsansatte, og er en bred skare af teater- og
eventfolk, projektledere, spildesignere, logistikere, rekvisitører, studerende m.fl. Vi er energiske og
holder et højt humør.
ESCAPE ROOM og kontoret ligger på Aldersrogade 6A i København med nem adgang til Vibenshus
Runddel metrostation, bus, tog og parkeringspladser. Ansættelse og løn efter aftale.
Ansøgning:
Send ansøgning til Kristian på kw@mev.dk senest 17. marts 2022.
Inkluder billede og CV i ansøgning, og anfør om du søger ordinær eller elevstilling.
Se mere på ESCAPEROOM.DK og MEV.DK
Evt. spørgsmål til kw@mev.dk eller telefon 33239575.

