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The Brewery bvba 
 

Project Manager BeerWalk m/v 
 

The Brewery bvba is een initiatief van Ariël Meeusen, biercoach en geestelijke vader van de BeerWalks 
en Joël Dumont die met Deadline Entertainment Group en ’t Hooghuys reeds meer dan 25 jaar inzet 
op evenementiële beleving.  
 
Doel van The Brewery is om de komende jaren verschillende, biergerelateerde belevingsprojecten in 
de markt te zetten. BeerWalk is het eerste project dat na 1,5 jaar voorbereiding en ontwikkeling in 
oktober 2016 werd gelanceerd.  
 
Momenteel zijn we actief in 6 steden: Antwerpen, Gent, Brugge, Kortrijk, Mechelen en Leuven. Nog 
dit najaar komt daar Brussel bij.  
 
De komende jaren zullen er in Vlaanderen meer dan 10 verschillende Beerwalks worden uitgerold, dit 
met steun van diverse brouwerijen, de toeristische diensten en Visit Flanders (Toerisme Vlaanderen).   
 
Meer info: www.beerwalk.be  
 
 
We zijn op zoek naar een gedreven, fulltime project manager om BeerWalk in al zijn facetten verder 
te ontwikkelen:  
 

Profiel 
Je bent de motor en katalysator van BeerWalk en rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerders. Je 
bent verantwoordelijk voor het dagelijks operationeel beleid en zorgt voor de verdere uitbouw in 
België.  
 

Je takenpakket 
Personeelsbeleid:  -    Coördinatie van onze gidsenwerking, -werving en -opleiding   
        (ondertussen +/- 30-tal gidsen) 

Commerciële taken:      -    Onderhouden en verder uitbouwen van een netwerk van partners en resellers 
- B-to-B en online klantenopvolging  
- Samenwerking met cafés/brouwerijen rond activatie en implementatie 

van nieuwe BeerWalks 
- Coördinatie en ontwikkelen van (externe) marketing acties ism onze 

marketeers 
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Operationele taken:  -    Dagelijks beheer van ons online reservatieplatform (servicedesk) 
- Administratieve opvolging 
- Moderator van de social media (Facebook, Twitter, TripAdvisor) 
- Stockbeheer  

 

Je bent 
- afgestudeerd als master of bachelor en/of hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring als project- 

of eventmanager in de toeristische sector 
- gedreven en op zoek naar een uitdagende job  
- flexibel, en niet op zoek naar een 9-to-5, je bent bereikbaar tijdens het weekend  
- gewoon van zelfstandig te werken, maar toch een teamplayer 
- klantvriendelijk en beschikt over een vlotte commerciële babbel (NL, FR en UK) 
- je kan goed overweg met Office 365 (Word, Powerpoint, Excel, Outlook) en bent snel weg met 

nieuwe systemen 
- mobiel, beschikt over een rijbewijs B 
- “hands on” en een echte “problem solver” 
- een people manager voor onze gidsen 
- bereid heel Vlaanderen rond te rijden naar al onze BeerWalk steden 
- iemand met zin voor verantwoordelijkheid en er 100% voor gaat 
 

Pluspunten 
- je staat met twee voeten in het digitale tijdperk van smartphones, tablets, …  
- je bent thuis in gebruik en advertising op social media (FB, Instagram, Twitter, … )  
- basiskennis Indesign, Photoshop, Illustrator  
- je hebt een vlotte pen 
- affiniteit met de bierwereld 
- je bent een gedreven hobbyfotograaf 
 

Wij bieden jou 
- een fulltime job in een enthousiast team  
- veel ruimte voor persoonlijke inbreng en initiatief 
- een grote mate van zelfstandigheid, je draagt het project volledig zelfstandig 
- thuiswerken deels mogelijk (op termijn)  
- een competitief loon 

 

Hoe kun je ons overtuigen? 
Stuur je motivatiebrief met CV naar karen@beerwalk.be 
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