VACATURE: (Senior) LICHT TECHNICUS

Ter uitbreiding van ons team zijn wij opzoek naar een (Senior) Licht
Technicus.

WIE ZOEKEN WIJ
Als (Senior) Licht technicus ben je specialist op jouw vakgebied voor
meerdere type evenementen en congressen. Hoewel wij gevestigd zijn in
het mooie Brabant, regio ’s Hertogenbosch, zijn we actief door heel
Nederland en werken we regelmatig in het buitenland.
We zijn op zoek naar een specialist met enorme affiniteit voor deze
branche, met bewezen ervaring in de (zakelijke) evenementenbranche. Bij
voorkeur iemand die ook kan programmeren. Mocht jouw ervaring als
lichttechnicus niet in de zakelijke evenementenbranche liggen maar
elders, zijn we toch erg nieuwsgierig naar je.
Binnen ons bedrijf weten we dat we niet van 09.00 – 17.00 uur werken en
zorgen we dat door de mooie projecten en evenementen, genoeg
afwisseling bieden zodat we je iedere week weer een mooie interessante
werkweek kunnen bieden.
Zonder met namen te strooien, kunnen we je wel zeggen dat we voor
toonaangevende corporates werken en overheden / ministeries, waarvan
verwacht wordt dat we op het hoogste niveau opereren.
We zijn dus op zoek naar iemand die deze ervaring heeft, dit kan borgen,
en zich ook zo opstelt naar de klant.

VACATURE: (Senior) LICHT TECHNICUS

WAT BIEDEN WIJ
Een plek in een professioneel hardwerkend team, dat met veel plezier met
elkaar werkt. We werken voor toonaangevende zakelijke relaties voor hun
congressen, evenementen, online event producties en installatie
projecten.
Uiteraard bieden we een marktconform salaris afhankelijk van je opleiding
en ervaring.
We bieden de mogelijkheid tot het volgen van de volgende cursussen:
NEN-3140, BHV, Heftruck, BE-rijbewijs, C-rijbewijs.
Sluit jij aan bij ons enthousiaste team? Mail je sollicitatiebrief naar
mail: info@dkbaudiovisual.nl we maken graag kennis met je.
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