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

PLOEGBAAS INTERNATIONALE PROJECTEN

Jij neemt de bouw en afbouw van grote projecten in binnen- en buitenland voor je rekening. Je stuurt een team van 
medewerkers aan en trekt met hen rond om ‘the big ones’ te bouwen: festivals, concerts, sport event, you name 
it. Het tempo ligt hoog, de eisen van onze klanten nog hoger, maar altijd met de voldoening van een fantastische 
show. 

Functie / wat doe jij? 
•	 De praktische projectvoorbereiding (advancen bouwsite, controle bouwtekeningen, bouwvolgorde en 

ladingen, samenstelling crew)
•	 Overleg met de klant ivm praktische afspraken (benodigde machinery, hotels, catering, local crew, …) en 

het op te leveren werk, altijd met terugkoppeling naar de project- en planningsverantwoordelijke.
•	 De logistiek en coördinatie on site, debriefing na afloop
•	 Aansturen en ondersteunen van de crew: eerste aanspreekpunt bij problemen 
•	 Je zorgt mee voor een veilige werkomgeving en kijkt toe op een correcte naleving van de procedures, je 

begeleidt inspecties.
•	 Controle van het werk en de finale oplevering conform de vereisten van de klant.

Profiel / wat zoeken wij? 
•	 Een vlijmscherp technisch inzicht, verkregen door opleiding of eerdere ervaring.
•	 Een plan-lezer én plan-trekker: je kan moeiteloos een plan interpreteren en staat bekend als een echte 

problemsolver.
•	 Bewezen leiderschapsskills: je bent een volbloed teamplayer met een positieve mindset, klantvriendeli-

jk en ingesteld op getting the job done.  
•	 Een sterke en heldere communicator: in moeilijke omstandigheden trek je het team er mee door en hou 

je het hoofd koel.
•	 9 to 5 is niét jouw instelling. Intense zomerperiodes ver van huis worden afgewisseld met rustige peri-

odes.  Jij bent liever maanden ‘on the road’ dan elke avond ‘home sweet home’ 
•	 Een kameleon die zich thuis voelt in alle landen, culturen en talen. Maar mispak je niet: life on the road 

kan zwaar  en uitputtend zijn. It’s not always fun and touring is not a holiday!
•	 Stressbestendig. De dedication van onze crews is legendarisch en jouw doorzettingsvermogen is wat 

van Stageco een topspeler maakt. Jij hebt die drive om mee te spelen in de premier league van de 
eventsector. 

•	 Talenkennis: Engels (goed spreken/schrijven), Nederland of Frans zijn mooi meegenomen maar niet 
noodzakelijk

•	 Minimum rijbewijs B
•	 Beschikbaar om aan de slag te gaan vanaf januari/februari 2023.
•	 Belgium based of bereid om voor langere periodes naar hier te komen.
•	 Blanco strafblad, om grenzeloos te kunnen rondreizen.



hoe gaat dat werken? 
•	 We starten met het leggen met een theoretische basis: vergaderingen en werfvoorbereidingen volgen 

op bureau, site-visits en team-overleg in aanloop naar projecten.
•	 gevolgd door een praktijkbad op de baan. Meedraaien in een bestaand team, oren en ogen open om 

te leren van de besten.
•	 daarna is het aan jou om eropuit te trekken, maar altijd met de steun van het hele team.

Wat bieden wij? 
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, buitenlandpremies en onkostenver-
goedingen…), aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een tof team en af en toe een feestje natuurlijk.  

Jij ziet jezelf als deel van dit team?  Twijfel niet.
neem contact op met ons:
jobs.belgium@stageco.com of 016/60.84.71


