Projectleiders
Stageco Nederland is een grote speler als het gaat om podia. Wij ondersteunen evenementen met
maatwerk podium bouw. Naast podia voor grote evenementen zoals voor Lowlands, Mysteryland,
Parookaville, Ik hou van Holland en de Televizier-ring bouwt Stageco ook tijdelijke constructies voor
de meest uiteenlopende evenementen, zoals sporthappenings, dance-evenementen, beurzen,
theaterproducties en televisieproducties.
Wij zijn op zoek naar: Projectleiders
Als projectleider bij Stageco werk je mee aan toonaangevende evenementen op unieke locaties. Je
bent nogal eens van huis. Aan de hand van tekeningen bouw jij samen met jouw ploeg dát wat de
klant heeft bedacht, om zo de ultieme constructie neer te zetten. Op locatie ben je aanspreekpunt
voor opdrachtgevers en collega-podiumbouwers.
Op welke eigenschappen moeten we kunnen bouwen?
Een werkdag kan bij jou op ieder moment van de dag, of de nacht, ingaan, geen enkel probleem!
Technisch inzicht is handig en het kunnen lezen van (digitale) tekeningen is een pre. Heel belangrijk is
dat je goed met mensen om kunt gaan en deze op de juiste wijze kan aansturen. Je weet in drukke
tijden je hoofd koel te houden. Je bent zelfstandig, denkt in oplossingen en niet in problemen.
De speerpunten van de persoon die we zoeken zijn:
• Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend;
• Je kunt anderen motiveren, coachen en overtuigen;
• In bezit van rijbewijs (liefst BE);
• Bereid om onregelmatig te werken en soms meerdere dagen van huis te zijn;
• Proactief en een teamplayer;
• Technisch onderlegd;
• Je werkt graag voor een jong, innovatief bedrijf;
• 100% inzet om de klus te laten slagen.
Wat bieden we je?
• Een uitdagende baan met veel zelfstandigheid in een enerverende branche waar geen dag
hetzelfde is;
• Een fulltime functie met de intentie voor een vast dienstverband;
• Goede doorgroei mogelijkheden;
• Een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring;
• 13e maand afhankelijk van rendement;
• 24 vakantiedagen, pensioenregeling, telefoon en laptop.
Enthousiast geworden?
Stuur je C.V. en motivatie naar: info.nederland@stageco.com, t.a.v. Personeelszaken.
Heb je vragen? Schroom dan niet te bellen met 0573-256302.

