VACATURE: MAGAZIJN MAN / VROUW

Ter uitbreiding van ons team zijn wij opzoek naar een Magazijn man /
vrouw
WIE ZOEKEN WIJ
Je bent een gestructureerd persoon die de rust bewaart en het overzicht
houdt in onze loods. Ervaring in en affiniteit met de audiovisuele branche
is belangrijk, maar enthousiasme uiteraard ook!
Je bent flexibel en vindt het niet erg om een keer in het weekend of in de
avonduren te werken.
Dit kenmerkt namelijk ons jonge professionele team: vol enthousiasme, er
wordt veel gelachen, maar we zijn ook flexibel en houden ervan om onze
mouwen op te stropen. Iedereen in ons team is namelijk ontzettend
belangrijk, want we streven allemaal naar hetzelfde doel: toffe producties
neerzetten waar we trots op zijn en onze klanten blij maken.
Jouw rol bevat o.a. dat in de voorbereiding alle pakbonnen gepakt
worden; en alle apparatuur die retour komt weer in orde wordt gemaakt
voor de volgende klus. Je zorgt ervoor dat het magazijn en de apparatuur
er 100% representatief uit zien. Naast deze werkzaamheden zal je
tussendoor het onderhoud uitvoeren aan de apparatuur. Dat wat je nog
niet kent, leren we je. Ook diverse ritjes met bus of vrachtwagen behoren
tot je taken. Je hebt minimaal rijbewijs-B.
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 ontvangen ook relaties op kantoor / magazijn. Op ieder moment dient
het dus een weerspiegeling te zijn van onze manier van werken:
professioneel, gestructureerd en verzorgd.

VACATURE: MAGAZIJN MAN / VROUW

WAT BIEDEN WIJ
Een plek in een professioneel hardwerkend team, dat met plezier met
elkaar werkt. We werken voor toonaangevende zakelijke relaties voor hun
congressen, evenementen, online event producties en installatie projecten.
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 naar: info@dkbaudiovisual.nl,
we maken graag kennis met je.

CONTACT

Magazijn

Kantoor
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+31 (0)202181786
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