
KLAAR OM MEE ‘LIVE’ TE GAAN? WIJ ZOEKEN VOOR ONS TEAM IN TILDONK EEN:

CREW & TRANSPORT PLANNER LOKALE AFDELING

Jij puzzelt alle stukjes van de lokale planning in elkaar.  Crew en transport stem je feilloos af op de noden van elk 
project. Je zit in het hart van de firma en vormt het kruispunt waar de sales, materiaal, crew en logistiek samen 
komen. 

Functie:
Je rapporteert rechtstreeks aan de project managers en je verantwoordelijkheden zijn, onder andere:

•	 Je plant personeel (werknemers of onderaannemers) en transport in over de verschillende opdrachten. 
•	 Je houdt contact met onze pool van vaste crew en onderaannemers. Je informeert hen over planning 

en wijzigingen en volgt de administratie ervan op.
•	 Je verzamelt info mbt benodigdheden, checkt beschikbaarheid en anticipeert op problemen of con-

flicten. 
•	 De crew op de baan sta je bij in het geval van problemen. Bij nood sta je hen sporadisch ook buiten de 

werkuren of in het weekend te woord.

•	 Je registreert alles in de planningssoftware en controleert de facturatie van de onderaannemers. 

Profiel:
•	 Structuur brengen in grote brokken informatie is voor jou vanzelfsprekend, je hebt hierbij oog voor de-

tail.
•	 Je bent een rasechte multitasker en schakelt moeiteloos tussen taken zonder het overzicht te verliezen.
•	 Een periodiek hoge werkdruk schrikt je niet af, je weet in stressvolle situaties het hoofd koel te houden. 
•	 Plotse wijzigingen vind je een uitdaging, creatief oplossen van (dringende) problemen geef je voldoen-

ing. 
•	 je bent praktisch ingesteld en staat stevig in je schoenen.
•	 MS Office is voor jou vertrouwd domein.
•	 Je bent communicatief en weet mensen te motiveren. 
•	 Je schrijft en spreekt vlot Nederlans, en hebt een basiskennis van Engels en Frans.
•	 Een nakende deadline geeft je energie, je weet dat deze heilig is in onze branche.

•	 Kennis van transportwetgeving is mooi meegenomen maar geen vereiste.

Aanbod:
Bij Stageco krijg je de kans om deel uit te maken van een gedreven team dat wereldwijd topspeler is in de event-
sector.  
Wij bieden een unieke mix van een internationaal werkdomein met de sfeer van een inventieve KMO.
Rock-’n-roll zit in ons DNA. Geen stijf gedoe in onze office, hier heerst een familiale sfeer met een hands-on men-
taliteit. 

En verder? Een competitief salarispakket (ADV-dagen, maaltijdcheques, …), aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, 
een tof team en af en toe een feestje natuurlijk.  

Jij ziet jezelf als deel van deze familie?  Twijfel niet.
neem contact op met Bianca Marrant:
Bianca.marrant@stageco.com of 016/60.84.71


