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CEREMONIESPREKER(S)

Stories by Mabel is een jong creatief bedrijf dat zich richt op de grote momenten in een 
mensenleven. Team Mabel bestaat uit een aantal storytellers – ceremoniesprekers om 
precies te zijn.  Stories by Mabel laat die ceremoniesprekers los op de verhalen die een 
mensenleven maken. Wij bouwen unieke ceremonies uit, in het bijzonder zijn we pionier 
op het vlak van unieke huwelijksceremonies. Vanaf 2018 zal een deel van Team Mabel zich 
ook nog meer op afscheidsceremonies richten, want (vooral) ook verhalen die verdriet 
bevatten, verdienen het om neergelegd te worden.  

www.storiesbymabel.be / check us out on Facebook + Instagram.  

PROFIEL | Simply the best.  

- Je bent een spreker. We vragen niet om decennia ervaring voor een publiek, noch de 
perfecte tongval, maar het is wel cruciaal dat jij je voor een publiek ziet staan. Lees: 
jij lijmt mensen aan mekaar op bijzondere momenten in een mensenleven, met een 
microfoon en stem als instrument.  

- Je bent een schrijver. Je bent gewapend met een sterke pen en weet met de juiste 
woorden en bijwijlen verrassende paragrafen een perfect evenwicht te brengen in 
imperfecte verhalen.  

- Je bent een knappe kop.  Je kunt conceptueel denken. Een universitair diploma of 
diploma hoger onderwijs is een pluspunt - de ceremonies die we uitbouwen zijn op 
maat gemaakt en dat vereist inzicht en snel kunnen schakelen.  

- Je bent een mensenmens. In tegenstelling tot wat mensen denken, zijn de verhalen 
die we vertellen niet enkel vervuld van liefde en feest. Je kan mensen lezen en je 
werkt als secondelijm op een groep mensen.   

- Je hebt een creatief hart. Je gaat voor origineel, authentiek en dat je stijlgevoelig 
bent, is beslist een meerwaarde. Wij zijn wars van wollig, maar gaan wel voor een 
stevig hoekje af.  

- Je werkt autonoom, maar terzelfdertijd maak je op een loyale manier deel uit van 
een professionele familie. Je kan werken onder tijdsdruk en draagt Stories by Mabel 
overal uit. 

- Je staat stevig in het leven en hebt karakter. Je bent eerlijk en je communiceert 
open. 

http://www.storiesbymabel.be
https://www.facebook.com/storiesbymabel
https://www.instagram.com/storiesbymabel/


- Je bent jong noch oud. We willen namelijk liever geen leeftijd vastpinnen; we zijn op 
zoek naar een ceremoniespreker die een maturiteit bezit die niet gelinkt is aan een 
jaartal, maar wel aan inborst.  

- Goede kennis van het Engels is mooi meegenomen.  

DE FEITEN | Let’s lock this. 

Team Mabel bestaat uit ceremoniesprekers die werken op freelance basis.  

Je tekent in op ceremonies dewelke in hoofdmoot plaats vinden op zaterdag, vrijdag, of 
zondag. Wij werken een jaar rond, met een sterke concentratie van 1 april tem 1 
november. De tussenliggende maanden zijn belangrijk in het voorbereidende traject.  

Je bent zelfstandige of zelfstandige in bijberoep; wij vullen jouw agenda in onderling 
overleg. Sommige van onze teamleden vervullen tientallen ceremonies, anderen een 
handvol.   

Je stemt in met een intensief coaching traject – want wij begeleiden je met heel ons hart.  

En jij? Jij investeert in het je eigen maken van onze methodologie en filosofie, met heel 
je hart.  

STUUR ONS EEN BRIEF | 

Liever geen standaard CV, want die lijst diploma’s vertellen ons finaal niet wie je bent; 
verras ons liever met een brief waarin je ons vertelt waarom jij onze nieuwe 
ceremoniespreker bent. Waarom je studeerde wat je studeerde en waarom je het 
misschien anders zou doen moest je terug achttien zijn.  

Vertel ons wat jij denkt dat wij over jou moeten weten, alvast op papier.  

Vergezel je brief van 1 beeld of 1 foto naar keuze en leg ons uit waarom je ons dit beeld 
meestuurt.   

Stuur je brief + 1 beeld vóór 25 januari 2018 aan:  

lieke@storiesbymabel.be + steven@storiesbymabel.be 
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