Meewerkend B chauffeur Events
Ben jij op zoek naar een leuke functie op de bakwagen, maar ook naar een baan met veel
vrijheid en veel klantcontact? Wij zijn op zoek naar een Chauffeur B. Je gaat veelvuldig actief
zijn in het plaatsen en ophalen van kluisjes en decors. Je gaat naar evenementen en/of
festivals in Nederland met eventueel maximaal 2 of 3 keer per jaar een toffe trip naar het
buitenland. Lijkt dit jou wat? Lees dan snel verder.
Event Facility Group is een leverancier van kluisjes en decor materialen op diverse festivals
en evenementen. Festivals zoals Pinkpop, Intents, Lowlands, 7th Sunday, WISH Outdoor en
Concert At Sea behoren tot onze klanten. Gevestigd in Erp en werkzaam met een team van
medewerkers in een ruim magazijn en onlangs nieuw kantoor zijn we op zoek naar uitbreiding
van ons kleine en hechte team.
Werkzaamheden/omschrijving:
• Leveren en ophalen van kluisjes, decor en andere materialen op evenementen en festivals;
• De op- en afbouw van deze faciliteiten;
• Veelvuldig contact met klanten en afnemers op locatie;
• Het zelfstandig en in groepsverband uitvoeren van projecten;
Profiel:
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent een teamplayer en hebt een positieve instelling
• Je bent in het bezit van een B rijbewijs
• Je kunt snel schakelen tussen de verschillende taken
• Je kunt goed prioriteiten stellen
Je bent actief binnen een klein en hecht team. Belangrijk is een goede werkmentaliteit en een
positieve instelling. We bieden je een functie voor 40 uur per week of minder uren in overleg.
Voor een bepaalde tijd, met uitzicht op een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd. We
investeren in jouw toekomst. Je zou niet de eerste zijn die via ons zijn BE-rijbewijs haalt.
Belangrijk is ook dat je open staat voor een gezellige vrijdagmiddagborrel en gezamenlijke
personeelsuitstapjes!
Geïnteresseerd? Stuur dan nu je CV en je motivatie naar info@eventfacilitygroup.com.

