VACATURE EVENEMENTEN OPBOUW
Maassilo is op zoek naar een nieuwe collega! Word jij onze nieuwe Medewerker
Evenementen Opbouw?
De Maassilo in Rotterdam is een grote evenementenlocatie gevestigd in een ruim
100 jaar oude graansilo. Enorm veel verschillende evenementen vinden hier plaats.
Zo zijn er bedrijfsevenementen zoals productpresentaties, plenaire bijeenkomsten en
personeelsfeesten. Ook organiseren wij studentenfeesten, concerten, dance
evenementen en op de 10e verdieping van de Maassilo bevindt zich Club
Now&Wow.
Voor onze evenementenlocatie zoeken wij een gemotiveerde Medewerker
Evenementen Opbouw die van aanpakken weet en zijn schouders eronder wil
zetten. Je komt te werken in een gezellig team met een Rotterdamse mentaliteit.
Werkzaamheden
Als Medewerker Evenementen Opbouw ben je bezig met het opbouwen, inrichten
en af-/ombouwen van onze evenementenlocatie. Dit gaat bijvoorbeeld om het
bouwen van podia, aanleggen van stroompunten voor stands, of decoropbouw
van dance events, maar denk ook aan het neerzetten van zitjes, (sta)tafels en
stoelen (etc.), het ontvangen van leveranciers en het controleren van de leveringen
& retourneren.
Daarnaast neem je deel aan de productievergaderingen, ben je inzetbaar voor
facilitaire ondersteuning tijdens de uitvoer van een evenement en voor lichte
onderhoudswerkzaamheden in de locatie.
Functieprofiel
• Ervaring als opbouwmedewerker in de evenementensector en/of een opleiding
op dit gebied is een pré
• Je kan tegen een hoge werkdruk: ook in drukke tijden blijf jij je werk goed
uitvoeren;
• Je bent pas tevreden als iedere stoel, tafel, podiumdeel etc. op de juiste plek
staat;
• Je bent in goede conditie en niet vies van een beetje sjouwwerk; elke dag is een
goede workout;
• Je bent flexibel inzetbaar (weekenden, maar soms ook avond- en nachtdiensten
komen voor);
• Je woont bij voorkeur in de regio Rotterdam.
Maassilo biedt
• Een baan bij de leukste evenementenlocatie van Rotterdam in een gezellig
team;
• Een Rotterdamse mentaliteit en informele sfeer zijn kenmerkend voor ons bedrijf;
• Het betreft een functie voor 32 tot 40 uur per week met flexibele werkdagen en tijden;
• Doorgroeimogelijkheden: als het aan ons ligt stuur jij op korte termijn de opbouw
aan;
• Voor deze functie geldt een marktconform salaris afhankelijk van leeftijd en
ervaring.
Heb jij interesse in deze functie? Mail je motivatiebrief met cv naar
sollicitatie@maassilo.com met het onderwerp “Sollicitatie Evenementen Opbouw”.

