
 
 
 
 
 
 

LLanfarian Border Collie Events heeft per augustus/september 2021 een 

stageplaats  Eventmanager & Sales / marketing Binnendienst (m/v)  

standplaats Heteren 

 

Het betreft een meewerkstage waarbij we je ook de mogelijkheid bieden om eventueel een 

afstudeeropdracht te vervullen. 

Ben jij op zoek naar een uitdagende leerplaats als sales binnendienst/medewerker in de evenementen 

branche? Zit organiseren in jouw bloed en wil je hier alles over leren? En word je gelukkig als jij alles 

tot in de puntjes geregeld hebt? Ben je daarnaast ook nog gek op dieren? Dan willen wij graag met 

jou een kopje koffie (of thee, want wij zijn theeleuten) drinken!  

 

Over ons 

LLanfarian Border Collie Events is een kleine organisatie met grote naam dat onder andere 

teambuilding- en leiderschapsevenementen, bedrijfsuitjes en vergaderingen organiseert zowel op 

eigen locatie als elders in Nederland, België en Duitsland. Naast de evenementen is LLanfarian een 

agrarisch gerelateerd bedrijf met ruim 800 schapen en ca 25 Border Collies. Het aantal evenementen 

is sterk seizoensafhankelijk. Dat zorgt voor een afwisseling in werkzaamheden en dynamiek.  

Onze organisatie maakt sinds jaar en dag een groei door in de evenementenbranche en we hebben 

veel ambitie om dit door te zetten. Hiertoe bedienen we een groeiende vaste klantenkring en zijn wij 

continu op zoek naar nieuwe klanten (profit en non-profit organisaties). Daarnaast zijn we op zoek 

naar nieuwe locaties waar we onze evenementen kunnen verzorgen.  

Deze dynamische omgeving biedt een uitdagende leerplek per medio augustus.  

 

De stage 
Op deze stageplaats krijg je de gelegenheid om je – zelfstandig – te ontwikkelen op het gebied van 

verantwoordelijkheid voor ondersteuning bij het winnen van nieuwe en het behouden en bedienen 

van bestaande klanten en locaties. Je leert aanvragen voor evenementen snel te vertalen naar een 
programma op maat voor de klant. Daarnaast vind je het leuk om meer te leren over het onderhoud 

van de bestaande websites en advertenties en kan je creatief meedenken in het uitwerken van 
marketingacties. Je vindt het een uitdaging om meer te leren over het juist en efficiënt plannen van 

events met betrekking tot locatie, personeel en materiaal. Hierbij hoort ook dat je het telefonische 

aanspreekpunt voor onze klanten en leveranciers mag zijn.  
 

 
Wat is jouw profiel? 

We zoeken een enthousiaste en gedreven HBO-stagiaire van de opleiding  
Eventmanagement 

Leisure management 

Facility management, of 
overige passende opleidingen 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
Wij bieden  

- Een dynamische en volledige leerplaats in een klein team van enthousiaste, betrokken en zeer 

professionele collega’s 
- Stagevergoeding in overleg  

- Reiskostenvergoeding tot max 25 km 
 

Wil je meer weten of meteen solliciteren naar deze gave stageplaats? 

Neem dan contact op met mij! Dewi van Hardeveld 026 – 4723 623. We ontvangen jouw 

sollicitatiebrief en cv graag per mail: planning@llanfarianevents.nl. 

LLanfarian Border Collie Events 

Polderstraat 34 
6666 LD Heteren 

026-4723623 

www.llanfarianevents.nl  

mailto:planning@llanfarianevents.nl
http://www.llanfarianevents.nl/

