
Event coördinator Flor de Fango 

Zorg jij er samen met het team voor dat Flor de Fango soepel 
draait? 

Arnhem | Gelderland  

Waar zet jij je voor in? 

Stichting Flor de Fango behoord tot de oudste Argentijnse tangoscholen in Nederland. Naast onze danscursussen is 

er een diversiteit aan lokale en (inter)nationale gasten die onze dans- en muziekevenementen bezoeken. Jij bent als 

event coördinator verantwoordelijk voor het organiseren van de events in ons theatrale danslokaal.    

Samen met een team van ongeveer 3 medewerkers zorg jij voor de programmering van reguliere tangosalons en 

prikkelende extra’s als de Gran Salon de Tango.  

Je bent inhoudelijk, operationeel en administratief verantwoordelijk voor de evenementen. Je hebt contact met 

dansers, dj’s, muzikanten, vrijwilligers en je hebt nauw overleg met de communicatie club die de on- en offline pr 

verzorgen. Samen zorgen jullie ervoor dat Flor de Fango een baken is in het tangolandschap. Met een prikkelende 

programmering en events die naar meer smaken. 

Wie ben je? 

•    Jij hebt ervaring in organiseren van events en bent ijzersterk in plannen en organiseren.  

•    Jij hebt een open houding, je bent sociaal en communicatief vaardig.  

•    Je bent flexibel inzetbaar. Het werken op doordeweekse dagen en in het weekend is voor jou geen probleem.   

•    Je bent al een tijdje aan FDF verbonden of hebt affiniteit met dans en Argentijnse tango in het bijzonder. 

•    Je bent woonachtig in (omgeving) Arnhem. 

Wat bieden wij jou? 

Wil jij het beste uit jezelf met ons delen? Dan ben je bij FDF aan het juiste adres, wij geven talent de ruimte en een 

passende beloning. We leren je de Argentijnse tango een dans die jouw wereld in veel opzichten kan verrijken. 

Enthousiast? 

Kun jij ons overtuigen met jouw ervaring, maar bovenal met jouw persoonlijkheid en drive? Dan willen we graag 

kennismaken. Stuur je e-mail naar info@flordefango.nl onder vermelding ‘Vacature Event coördinator’. 
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