
I’m looking 
for work in 
the event 
sector!
Ben jij degene die mij aanneemt, 
een nieuw project of samenwerking 
bezorgd? Pak deze unieke kans om 
een super gedreven en creative event 
manager binnen te halen bij jouw 
team!

Voor meer info check:
https://2w8.nl/work/
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Geïnteresseerd geraakt na het lezen van dit document? Ik sta 
open voor ieder gesprek en kom graag langs voor een koffie. 
Wie weet zijn wij de nieuwe perfecte combinatie!

Nog meer weten of CV downloaden? 
Kijk op: https://2w8.nl/work/

Contact:
Bellen:   +31 6 111 91 989
Mail:   luc@2w8.nl
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/lucdirks/

Bent u opzoek naar een specialist in 
het organiseren van evenementen? 
Dan bent u bij mij aan het juiste adres. 
Ik sta op dit moment open voor zowel 
freelance, parttime of fulltime opdrachten 
in de publieke of zakelijke evenementen 
sector. Schroomt u dus vooral niet om 
contact met me op te nemen voor een 
vrijblijvende kennismaking dan vertel ik u 
nog meer over mijn ervaringen.

Ik ben Luc Dirks, freelance event 
manager. Het (mee) creëren van een 

event tot in de puntjes, dat is mijn passie. 
Afgelopen jaren van een hobby doorgegroeid 

tot een event specialist met een brede kennis. 
Van elke evenement probeer ik een zo unieke beleving 

voor de bezoeker of deelnemer neer te zetten. 

Dit doe ik door structureel te werken, zonder het creatieve proces 
te vergeten en mijn kennis op de juiste manier in te zetten. Zoals 
mijn Bachelor degree in Communication & Multimedia Deisgn 
aan de Hogeschool Utrecht en mijn werkervaring in evenementen 
management, vergunningen, veiligheid, producties, marketing en 
diverse soorten van support. U kunt mij makkelijk een evenement of 
project toevertrouwen.

Ik ben opzoek naar:

• Nieuwe uitdaging(en).
• Freelance projecten, part-time of fulltime 

baan.
• Zowel interesse in publieke-, culturele- of 

bedrijfsevenementen sector.
• Vaker werken in teamverband
• Uitdagend werk. Ik wil blijven leren en 

met verschillende dingen bezig zijn. 
• Grotendeels voorbereidend werk en deel 

uitvoerend.
• Creatief bezig kunnen zijn is een pre.
• Omgeving Nijmegen (max. +1 uur 

rijden), of mogelijkheid tot meerdere 
dagen vanuit thuis werken.

“ik wil mezelf 
blijven 
ontwikkelen”

“zoek meer vastigheid 
en wil in beweging 
blijven”

“in de toekomst 
wil ik vaker in 

teams werken”

Competenties

• Gedreven
• Gestructureerd
• Oplossend vermogen
• Naukeurig
• Stressbestendig
• Creatief
• Doener
• Sociale Teamplayer
• Flexibel
• Leergierig
• Oog voor detail
• Proactief

Mini-CV
 
• Eigenaar bij 2w8
• Projectleider bij Mout Bierfestival
• Veiligheidscoordinator bij Drift 

Festival & Herfstdrift 2019
• Projectleider bij Nieuwjaarsdans, 

Drift om te Dansen
• Eigenaar bij Metro Kollektief
• Organisator bij Op Dreef Festival
• Organisator De Familietuin
• en nog veel meer....

Volledige CV: Klik hier

https://2w8.nl/work/
https://2w8.nl/work/
http://mailto:luc@2w8.nl
https://www.linkedin.com/in/lucdirks/
https://2w8.nl/wp-content/uploads/2019/12/cv_luc_dirks_v.1.2-2019_dec_nederlands_online.pdf

