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Junior projectmanager 
Stage Vacature 

vanaf februari ’23 
 
Blauwdruk Conceptbouwers is een jong conceptbureau gespecialiseerd in evenementen 
en tijdelijke projecten. Wij zijn een creatief jong team met een hands-on mentaliteit. Wij 
ontwikkelen en ontwerpen concepten op maat en brengen creatieve ideeën tot leven. Dit 
doen we op het gebied van (zakelijke) evenementen, festivals, placemaking en 
merkactivaties voor zowel klanten als op eigen initiatief. Met wederom een volle agenda 
voor volgend jaar gaan we onszelf en jou dus volop uitdagen.  
 
Als junior conceptbouwer ga je je volop focussen op het bedenken, ontwikkelen en 
uitvoeren van diverse concepten op het gebied van evenementen en decor. Daarnaast 
werk je mee in de loods en op locatie voor de uitvoer van evenementen of het op- en 
afbouwen van decor. Geen dag is hetzelfde en je leert alle facetten van de 
evenementenbranche!  
	
Wat ga jij tijdens je stage doen? 
● Je gaat meedenken aan nieuwe concepten & projecten voor onze klanten en je gaat 

deze ook concreet uitwerken en uitvoeren.  
● Je denkt mee over het verder ontwikkelen van bestaande concepten zoals onze 

eigen festivals & evenementen en over de groei en ontwikkeling van MØPA ons 
modulaire decor systeem en zusterbedrijf.  

● Je gaat aan de slag met het bedenken, voorbereiden en organiseren van diverse 
evenementen, merkactivaties & decor producties.  

● Je zorgt ervoor dat alle spullen van de paklijst ingeladen zijn en je bent klaar om de 
productie te draaien. Op locatie werk je mee aan de op- en afbouw en daarna zorg 
je dat alles weer strak staat voor de volgende opdracht.  

 
Wat we vragen van jou 
● Je volgt een 3e of 4e jaars HBO-studie in de richting van kunst-, leisure- of 

eventmanagement. 
● Misschien wel het belangrijkste: je hebt een passie voor evenementen. Je weet wat 

hard werken is en kan er intens van genieten als het evenement als een huis staat.	 
● Je durft in onze BD-bus te rijden en beschikt over een rijbewijs.		 
● Je gaat lekker op tijdsdruk en deadlines en om die te halen werk je gestructureerd, 

secuur en houd je van uitdagingen.	 
● Je hebt een ‘LET’S GO’ mentaliteit en staat elk moment van de dag (dus niet alleen 

van 9 tot 5) klaar om te vlammen. Je bent proactief en toont veel initiatief.	 
● Jij bent een topper die zowel zelfstandig als in een team kan uitblinken op de 

werkvloer.	 
● Je weet je mannetje of vrouwtje wel te staan in onze dynamische, soms chaotische 

en gezellige werkomgeving.	 
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Nu al pluspunten verdienen? (niet verplicht) 
● Je hebt ervaring met het op- en afbouwen van evenementen en je kan goed 

overweg met een boormachine. Ook de IKEA-handleiding is appeltje eitje voor jou.	 
 

Wat we jou bieden 
● Een warm welkom in een jong, energiek & creatief team. 
● Een toffe meewerkstage, waar je volledig gaat meedraaien in ons bedrijf en ervaring 

krijgt op alle facetten van conceptontwikkeling, festivals, evenementen & decor.  
● Je kunt een grote diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden verwachten, als je 

laat zien dat je dat aankunt. 
● Regelmatig een heerlijk vers bakkie van de baas.  
● En regelmatig een goede vrijmibo of teamuitjes! 

 

Benieuwd wat we tot nu toe al gedaan hebben? 
Kijk dan snel op www.blauw-druk.com en je vindt alle informatie over wat we doen en wat 
we al gedaan hebben.  
 

Heeft deze vacature je helemaal warm gemaakt? 
Mail dan je portfolio/CV en een korte motivatie naar info@blauw-druk.com en wie weet 
ben jij de nieuwste aanwinst van de BD-crew!  
 


