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

PODIUM MONTEURS INTERNATIONAAL
(FULL-TIME EN/OF FREELANCE)

Je wordt deel van onze touring & festival-crew, zeg gerust ons elite-team. Samen trekken jullie rond om ‘the big 
ones’ te bouwen: festivals, concerts, sport events, ... you name it.  Het tempo ligt hoog, de eisen van onze klanten 
nog hoger, maar altijd met de voldoening van een fantastische show.

Jullie vormen een divers team van doorzetters die de Stageco-spirit uitdragen: een can-do mentaliteit, denken in 
termen van oplossingen en steeds gedreven om het beste resultaat af te leveren, no matter what!

Je monteert en demonteert all soorten tijdelijke (stalen) structuren. Je werkt onder leiding van de crewchief, geeft 
instructies aan de lokale helpers en zorgt dat problemen opgelost geraken.

Profiel / wie ben wij? 
•	 Je bezit een portie technisch inzicht en de drive om mee te spelen in de premier league van de event-

sector.
•	 Je bruist van energie en houdt van de buitenlucht en fysiek werk. 
•	 Een passie voor de event-sector en ervaring in een aspect van podiumbouw: staalbouw, rigging, stel-

lingbouw, schrijnwerkerij, elektriciteit.
•	 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, jouw doorzettingsvermogen is wat van 

Stageco een topspeler maakt 
•	 Je bent een teamplayer, altijd positief ingesteld en klantvriendelijk.
•	 Talenkennis: Engels (goed), Nederland of Frans zijn pluspunt
•	 Minimum rijbewijs B  (C / CE zijn een extra troef). 
•	 Je bent beschikbaar om aan de slag te gaan vanaf voorjaar 2023
•	 Blanco strafblad om grenzeloos te kunnen rondreizen.
•	 Bij voorkeur woonachtig in EU

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


