
 Brand Ambassador 

 Moves like Jagger + attitude like Beyoncé*? 
 *of als Harry Styles. Mag ook. 

 Perfect, want als Brand Ambassador komen die zeker van pas. Zo check je vlotjes bezoekers 
 in, organiseer je de vestiaire als een pro en drop je jouw gasten af b� ‘t juiste zitje. 
 Ergens problemen? No problemo voor jou. Met een smile fix je die in no-time. 
 Iedereen bl�. J� vooral. 

 Oh, en honestly, omdat routine zo ons ding niet is, mag je als Brand Ambassador ook 
 merkactivaties doen swingen, merch voor het goede doel verkopen of backstage gids z�n. 

 We give you shivers (and so much more) 

 Gasten onvergetel�k momenten laten beleven, da’s puur kippenvel. Maar b� smd. doen we 
 daar voor jou nog heel wat bovenop: attractieve verloning, never a dull moment, goeie vibes 
 & coaching om de beste versie van jezelf te worden. 

 Checklist this! 

 je bent een sociaal beestje met aandacht voor je looks 

 je spreekt vlot Nederlands en een mondje Frans of Engels? Yes, parfait ! 

 24/7 gewapend met je glimlach 

 je weet de bal vlot naar jouw teammates door te spelen 

 18+  en in het bezit van een r�bew�s B 

 Allemaal check-check-check? 
 Wel euh… en wààrom ben j� je nog niet kandidaat aan ‘t stellen? 
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 About smd. 

 The right spot to make the fun go POP! 

 BAM! J� bent zòòòò hard op de juiste plek om een f�n feestje te bouwen. 
 Want b� smd. zorgen w� overal voor momenten die #makingmemories z�n en events die 
 een dikke 10 voor sfeer & gezellig kr�gen. 

 You make the party 

 B� ons werkt al veel tof volk, maar hey! we saved a spot voor iemand als j�: bakken talent, 
 mega-gemotiveerd, geboren met een smile en best zin in wat extra cash. 
 Student, werkstudent, flexi, freelance: hokjesdenken is voor saaie duiven, dus voor ons 
 maakt het niet uit. 

 Trouwens… kwamen w� elkaar al niet eens tegen op het Q-Beach House, Tien Om Te Zien, 
 Code van Coppens Unlocked, Nina & The City, Joe Christmas House, … festivals of de 
 opnames als The Voice en The Masked Singer? 

 Want al die events hebben w� dus met onze awesome crew verzorgd. 
 Misschien volgende editie met jou? 

 Be Like… HELP! 

 Dacht je effe “oh no! Ik heb niet de nodige ervaring als hospitality superhero”. 

 Wel, Swedish House Mafia zou zingen: don’t you worry, don’t you worry child! En ze 

 hebben gel�k. Overtuig ons met je enthousiasme in je perso tekstje b� de vacature en we 

 coachen jou graag tot Captain Eventger of Wonder WomAmbassador. 

 Strategic Marketing Dev. bv aka smd. the ambassadors.agency 
 de Villegas de Clercampstraat 193/0201 Unit B – 1853 Strombeek-Bever - Belgium  - RPR Brussels 

 T: +32 2 447 20 47 – W:  www.smdprojects.be  – M:  projects@smdprojects.be  - VAT: BE 0664.475.932 

http://www.smdprojects.be/
mailto:projects@smdprojects.be

