
SVEN CAUTAERTS

Freelance Event Manager
Project 12 BVBA

Freelancer binnen de eventsector met dubbelzijdige praktische ervaring:
1. "productieel" als stagehand, steward, catering crew, maître d'hôtel,
productieverantwoordelijke, teamleader,...
2. "planning" als event manager voor evenementenbureaus d‑side, New
Balls Please, The Oval Office, Blue Dolphin Events, Absolute Blue,...

Uitgebreid pakket van verantwoordelijkheden als event manager:
deelname aan pitches en openbare aanbestedingen
planning & volledige pre‑productie voorbereidingen
coördinator op‑en afbouw
budgetbeheer
commercialisatie van 3 retailbeurzen

Specilisatie ‑ Syntra Bizz ‑ vanaf sep. 2020
Veiligheids & Preventieadviseur Niv. II

periodieke rondgang en opmaken risicoanalyses werkplek
bijwerken GAP en JAP, Werkinstructiefiches, ...
interne en externe opleidingen organiseren

Specialisatie ‑ Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen ‑ vanaf dec. 2020
Veiligheidscoördinator Niv. B

opmaken risicoanalyses tijdelijke en mobiele bouwplaats
opmaken en bijhouden van een veiligheidsdossier, implantingsplan,
security briefings, controleren conformiteit wetgeving, communicatie met
hulpverlening, ...

aug 2013 - heden

Oprichtend Bestuurder & Voorzitter
Kastar VZW

Kastar VZW biedt als vereniging de kans aan jongeren om een leuke tijdelijke
job te vinden binnen de eventsector. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
ons breed netwerk in zowel B2B als B2C.

Verworven expertise:
Oprichten van vzw's en administratieve verplichtingen
Coördinatie van een team van 10 medewerkers
Bestaffing van events op basis van profiel
Sociaal‑wettelijke verpichtingen
On site coördinatie van grote groepen (tot 125 man)
Briefings, callsheets, planningen,...

mei 2012 - heden

Mede-oprichter
FED Event VZW

FED Event is een nieuwe beroepsfederatie opgericht naar aanleiding van de
Corona‑crisis, met als doel de belangenbehartiging van alle freelancers
werkzaam binnen de event & entertainment sector, ongeacht hun statuut.

Als oprichter & bestuurder heb ik de verantwoordelijkheid genomen voor
de volledige oprichting, van statuten tot eerste algemene vergadering,
BTW‑activatie, aanmaken communicatie kanalen enzoverder.

mrt 2020 - mei 2020

PERSONALIA
Naam
Sven Cautaerts

Adres
Fazantenstraat 14 
2811 Mechelen

Telefoonnummer
0474259419

E-mailadres
sven@project12.be

Geboortedatum
25-07-1988

Geboorteplaats
Anderlecht

Geslacht
Man

Nationaliteit
Belg

Burgerlijke staat
Gehuwd

Rijbewijs
B

Website
https://project12.be

LinkedIn
svencautaerts

TALENKENNIS
    Nederlands

    Frans

    Engels

 Spaans

EXTRA
COMPUTERVAARDIGHEDEN

    Beeple

   Wordpress

  Adobe Illustrator

  Adobe InDesign

 

 ERVARING



Professionele Bachelor Communicatiemanagement
Thomas More, Campus Mechelen

Verworven kennis in zakelijk taalgebruik, (online) marketing, mediaplanning,
public relations, pitching, consumentenpsychologie, projectmanagement,
Adobe Ilustrator en InDesign, copywriting

Aanvang basisopleiding te Erasmushogeschool Brussel (EhB)
Specialisatiejaar "Events & Experience" te Thomas More Mechelen
Stage bij DDMC Event Design (Vorst)

sep 2010 - aug 2015

Bachelor in de Rechten
Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek

Eerste bachelorjaren rechten gevolgd, met verworven parate kennis rond
contractenrecht, verbintenissenrecht, sociaal recht, personenrecht,
strafrecht en rechtsmethodologie

sep 2006 - aug 2010

DGH Hulpverlener‑Ambulancier met erkenningsteken 112
Ambuce / ART: standplaatsen Mechelen, UZA en Deurne (doorlopend april 2018 ‑ heden)
ACL‑ACK: standplaats Kontich (mei 2018 ‑ november 2019)

Vrijwilliger Hulpdienst bij het Rode Kruis Mechelen‑Bonheiden
Preventieve hulpacties op evenementen (doorlopend juli 2015 ‑ heden)
Volgen van verschillende opleidingen en bijscholingen rond radiocommunicatie, EHBO, BLS,...

Event manager bij het Vlaams Rechtsgenootschap Brussel (VUB)
Organisatie van 10‑tal publieksevenementen tot 2.000 gasten, een jaarlijkse professionele jobbeurs
voor studenten rechten en criminologie met 40 exposanten, organisatie van een galabal met 400 gasten
en een lustrum event met een expositie en gastsprekers.

Sven Cautaerts is een multipotentialist. Iemand met passie voor zijn werk, en waarvan het enthousiasme
ook steeds af spat. Die hierdoor ook zeer leergierrig is en open staat voor nieuwe ervaringen. Sven werkt
graag planmatig en zelfstandig op projecten waar zijn kritische ingesteldheid een troef is. Maar voor deze
teamplayer is samenwerken evenzeer van belang om van iets goed, iets beters te maken.
Stressbestendigheid en probleemoplossend gericht zijn komen met de job, en dit met de grote
gedrevenheid om te presteren en om telkens te groeien.

 STUDIES EN OPLEIDINGEN

 VRIJWILLIGERSWERK

 PROFIEL


	SVEN CAUTAERTS
	ERVARING
	Freelance Event Manager

	PERSONALIA
	Oprichtend Bestuurder & Voorzitter

	TALENKENNIS
	EXTRA COMPUTERVAARDIGHEDEN
	Mede-oprichter

	STUDIES EN OPLEIDINGEN
	Professionele Bachelor Communicatiemanagement
	Bachelor in de Rechten

	VRIJWILLIGERSWERK
	PROFIEL


