VACATURE SITE CREW
Over Ons
The Good Guyz is een gerenommeerd ontwerp- en productiebureau voor evenementen. Met meer dan 15
jaar ervaring zijn wij een gevestigde naam in onze branche. Wij ontwerpen, creëren en produceren
uiteenlopende evenementen, festivals, merk-activaties en beursstands. Onze expertise ligt in het
ontwikkelen van originele en next-level concepten en designs en deze vertalen naar een technisch
uitvoerbaar en financieel haalbaar plan.
Wij beheren alles in-huis waardoor we continu controle hebben op het proces en de kwaliteit. Daarbij
staan oog voor detail en veiligheid voorop. Door een flexibel en technisch onderlegd team, kunnen wij
inspelen op iedere situatie. Wij werken onder andere voor de volgende Merken; Bynder, DGTL festival,
Booking.com en Dance Valley. Kijk voor uitgebreide informatie over ons bedrijf en onze projecten op
www.thegoodguyz.nl
Site crew
Wij zijn per direct op zoek naar gedreven jongens en meiden voor de ondersteuning van de technische en
logistieke productie van onze evenementen op locatie. Enthousiasme en flexibiliteit spreken voor zich.
Ervaring met evenementen is een pré.
Overzicht, stressbestendigheid en heldere communicatie zijn vereisten.
Taken.
•
•
•
•
•

Ondersteuning van producent tijdens evenementen en festivals
Op- en afbouwen op locatie
Het plaatsen van evenementenhekken, vloerdelen etc.
Het afrokken van podia en ophangen van decorstukken
Ondersteunen in de technische en logistieke kant van de productie

Profiel.
•
•
•
•
•
•
•
•

In het bezit van Rijbewijs B.
In het bezit van een manitou certificaat
Goed met gereedschap
Een echte aanpakker zonder 9 tot 5 mentaliteit
Fit, vrolijk en een echte teamspeler
werkt efficiënt en zorgvuldig
Woonachtig in de randstad/ centraal Nederland
Aantoonbare ervaring is een pre

Aanbod & Salaris.
Wij bieden een plek in een jonge, groeiende en zondermeer gezellige organisatie tegen een passende
vergoeding. Dit kan op freelancebasis of middels verloning via payroll.
Contact.
Denk je na het lezen van het bovenstaande: Dit ben ik en dit wil ik doen?!
Stuur dan je CV met begeleidend schrijven naar contact@thegoodguyz.nl o.v.v. vacature Site crew

