
tournament wat?
tournamentcenter levert diensten en producten voor competitive gaming events in Europa en Noord-Amerika. Naast 
het organiseren van grootschalige tornooien (+50 events per jaar met 50-5.000 deelnemers per jaar) verlenen wij ook 
wereldwijd diensten aan andere organisatoren en speluitgevers. Denk maar aan Pokémon, Dragonball, Magic, Yu-Gi-Oh!, 
Final Fantasy, Hearthstone of Clash Royale.

Ben jij verzot op board games, trading card games, competitive gaming of Esports? 
Een passie voor events of gaming tornooien en klaar om Europa te veroveren? 
Geen uitdaging te klein en barrière te hoog?
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VACATURE

Jouw rol
Jij bent verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van tornooien in Europa.
Jij leidt het evenement van begin tot eind zowel uitvoerend als administratief. Het is jouw kindje dat jij weet groot te brengen!
Locatiescouting, hotel boeking, opmaken van grondplannen, materiaallijsten, crewplanning, budget en logistieke coördinatie 
zijn enkele zaken die jij perfect weet  te combineren met oog voor detail en innovatie.
Je hebt al heel wat watertjes doorzwommen en blijft kalm bij deadlines en stress momentjes.
Je bent het gezicht van tournamentcenter en jij vertegenwoordigt onze waarden.
Het spreekt dus voor zich dat je professioneel, sociaal en goedlachs bent. 
Jij staat voor iedereen klaar, en gaat tot het uiterste om een unieke beleving neer te zetten voor de deelnemers, medewerkers, 
sponsors, …

3 maal  JA  geantwoord?  
Dan is deze vacature echt iets voor jou en ben jij misschien diegene die we nog missen binnen ons team!



Dit heb je zeker nodig
Je kan het heel goed uitleggen (mondeling & schriftelijk) in het Engels en Nederlands, extra talen zijn een troef.
Je hebt een arendsoog en niets gaat ongezien aan jou voorbij.
Aangezien onze events niet bij de deur zijn, is een rijbewijs B meer dan nodig.
Je bent een echte eventer met de juiste positieve ingesteldheid en beseft dat 9 to 5 op eventdagen wel eens 5 to 9 kan zijn. 
Een lijf met handen en voeten, en op dat lijf een hoofd vol praktisch en logisch inzicht.

Ons aanbod
Van ons ontvang je een fulltime contract onbepaalde duur met ruimte voor opleiding en aansturing van super leuke collega’s. 
Een toffe werkstek nabij de groene omgeving van de Schelde te Nazareth, en heel wat team activiteiten tijdens en na de  
werkuren. Jouw verloning en andere voordelen bekijken we graag samen met jou tijdens een gesprek.

De max, cool en je staat te springen?
Mail dan je motivatie en cv naar info@tournamentcenter.eu ter attentie van Jessie De Scheerder.
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