Allround medewerker (freelancer/oproepkracht)
Bedrijfsomschrijving
Al bijna twintig jaar lang is Power 4 You een toonaangevend bedrijf in het bieden van
totaaloplossingen als het gaat om tijdelijke stroomvoorzieningen op festivals en
evenementen. Wij denken in een vroeg stadium mee met onze klanten zodat we het beste
uit de installaties kunnen halen. Wij verzorgen het evenement van A tot Z, van het opzetten
van het stroomplan in S-CAD tot aan het weghalen van het laatste kabeltje.

Functieomschrijving
Wij zoeken voor ons bedrijf in Eindhoven een allround medewerker. Dat wil zeggen een
persoon die van vele markten thuis is, die alles interessant vind en van aanpakken weet.
De ene dag sta je in het magazijn om de materialen klaar te zetten voor de volgende klus en
de andere dag sta je in het “veld” om de voorzieningen aan te leggen. Ook het onderhoud
van de materialen behoort tot je taken. Werken in de weekenden en avonden is voor jou
geen probleem en daarnaast heb je een grote affiniteit met festivals, evenementen en
techniek!

De werkzaamheden bestaan uit
• Voorbereiden van projecten en magazijnwerkzaamheden.
• Het monteren en demonteren van tijdelijke stroomvoorzieningen op evenementen en
festivals.
• Fungeren als aanspreekpunt voor de organisatie op evenementen, en deze evenementen
zelfstandig kunnen draaien.
• Storingsdiensten draaien op evenementen tijdens showdagen.
• Onderhoud en keuringen verrichten aan onze materialen.

Jij als persoon
Voelt je helemaal thuis in de magische wereld van evenementen en festivals en wil daarbij
ook nog je technische kennis gebruiken.
Je hebt geen problemen met werken in de avonduren en in de weekenden.
Herken je de volgende eigenschappen; zelfstandig, harde werker, flexibel, goede humor en
kartrekker?
Dan is dit jouw job!

Wij vragen de volgende opleidingen en ervaringen:
• Elektrotechnische kennis.
• Bekend met de evenementenbranche.
• In het bezit van rijbewijs B, BE is een pre, C een top pre!
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
• Kennis van NEN-normen.
• In bezit van VCA diploma is een pre.
• In bezit van hoogwerker en heftruck certificaat is een pre.

Wat we je te bieden hebben
• Een gezellig en hecht team.
• Gratis sportschool.
• Een goed uurtarief.

