
Vanuit het landelijke Tildonk zijn wij marktleider en trendsetter in de ontwikkeling en montage van alle mogelijke  
tijdelijke stalen structuren voor de evenementensector.

Sinds de start van het Stageco avontuur in 1985 trokken wij de baan op met de grootste rocksterren, bouwden 
wij state-of-the-art structuren voor de bekendste modemerken en ondersteunden onze podia pausen,   presi-

denten en zowat alle sport-grootheden.  

Creativiteit, teamwork en een ‘can do’ mentaliteit maken de kern uit van onze bedrijfscultuur; nee zeggen doen 
we zelden; ja zonder alle antwoorden te hebben des te meer.  

KLAAR OM MEE ‘LIVE’ TE GAAN?  WIJ BREIDEN ONS TEAM TE TILDONK UIT MET EEN:

LASSER-METAALBEWERKER

Functie:
Het podium van Coldplay of Pukkelpop, dat maak jij!

Vanuit het atelier in Tildonk werk je in een team van 5 lassers, samen zijn jullie verantwoordelijk voor de fabricatie 
en herstelling van de metalen podiumonderdelen. Het volledige proces komt aan bod: zagen, boren, frezen, (half-
automaat) lassen, … Op basis van het plan zorg jij voor een correct afgewerkt onderdeel. 

Profiel:
•	 Je hebt een technische opleiding lasser afgerond.   (Of gelijkwaardige door ervaring en in het bezit van 

een lascertificaat.)
•	 Je kan een plan lezen en interpreteren 
•	 Je bent een echte doèner die graag de handen uit de mouwen steekt en zelfstandig kan werken. Af en 

toe een fysieke inspanning is part of the job.
•	 Elk project is uniek: Jij houdt van die afwisseling en vind het geen probleem om aan verschillende pro-

jecten tegelijk te werken.
•	 Je werkt snel en efficiënt zonder de nauwkeurigheid uit het oog te verliezen.  
•	 Enkel onze klanten zijn diva’s en rocksterren. Als de deadline nadert hou jij steeds het hoofd koel. 
•	 Je geniet ervan om in het piekseizoen een extra inspanning te leveren en op korte tijd mee iets ‘groots’ 

op poten te zetten.
•	 Heftruck-attest is een pluspunt, maar geen must. Opleidingen worden jaarlijks voorzien.
•	 Je bent leergierig en kijkt er naar uit om volop bij te leren on-the-job.

Aanbod:
Bij Stageco vind je een boeiende uitdaging bij een topspeler uit de sector. Bij ons heerst een familiale sfeer 
met een hands-on mentaliteit.  Wij bieden een competitief salarispakket (ADV-dagen, maaltijdcheques, …), 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een sterk team en af en toe een feestje natuurlijk. 
En met NMBS station Hambos om de hoek heb je keuze te over om vlot op het werk te geraken.

Interesse? 
neem contact op met ons:
jobs.belgium@stageco.com of 016/60.84.71


