Vacature Festivalpoort
Wil jij werken op de vetste festivals van Nederland? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Festivalpoort is een jonge en innovatieve onderneming met unieke diensten in Nederland: logistiek
management van de op- en afbouw van evenementen en festivals. Wij vinden dat tijdens de productie
meer aandacht moet worden besteed aan een goede begeleiding van leveranciers en verkeerstromen.
Festivalpoort zorgt voor kortere wachttijden, snellere leveringen, meer controle en meer overzicht.
Wil jij hier onderdeel van zijn, solliciteer dan nu!
Wil jij:
•
•
•
•

Werken op grote en kleine festivals en evenementen
Gehele producties draaien van de eerste tot de laatste steen
Je netwerk uitbreiden en in aanraking komen met iedereen in de evenementenwereld
Verantwoordelijkheid nemen voor de logistiek tijdens de op- en afbouw

Ben jij
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig en oplossingsgericht
Goed in communicatie
Geduldig en stressbestendig
Geïnteresseerd in de op- afbouw van festivals en evenementen
Veel beschikbaar in de zomer
In de gelegenheid om veel dagen achtereenvolgend te werken (+/- 2 weken)
Bereid om een training van een halve dag bij te wonen
In het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer

Wij bieden
•
•
•
•

Een functie als poortwachter, terreinmanager en/of machinerie (zie volgende pagina)
Een goed salaris voor zowel zzp’ers als payrollers
Seizoensgebonden en veel werk in juni t/m september
Het leukste team van Nederland

Solliciteren doe je door een korte motivatie + CV op te sturen naar info@festivalpoort.nl. Wij nemen
dan zo snel mogelijk contact met je op.
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Poortwachters
Als Poortwachter ben je de eerste logistieke schakel bij de opbouw en
afbouw van een evenement, je ontvangt alle leveranciers bij de toegang
tot het terrein. Jij zorgt voor een soepele in- en uitstroom en juiste
doorverwijzing van de leveranciers en bezoekers. Hierbij houd je
rekening met de werkwijze, de leveranciers, het terrein en de factoren
van het moment, zoals het weer. Jij bent je bewust van de
veiligheidsvoorschriften en de natuur.

Terreinmanager
Jij bent de schakel tussen de poortwachter, de organisator en de
leveranciers en een algemeen aanspreekpunt op het terrein. Met de
juiste informatie over het project, kun jij een groot gedeelte van de
leveringen verwerken zonder tussenkomst van onze opdrachtgever. In
overleg met alle partijen zorg jij dat iedereen zijn werkzaamheden
veilig, efficiënt en snel kan uitvoeren, zonder de natuur onnodig te
belasten. Hiervoor weet je snel de weg te vinden naar de juiste persoon
en kun je met jouw logistieke en productionele kennis altijd een
oplossing vinden.
Vereiste:
• Ervaring in de op- en afbouw van festivals

Machinerie
De meeste evenementen maken gebruik van heftrucks,
hoogwerkers en andere machines tijdens de opbouw en
afbouw. Jij beheert het machinepark en regelt de uitgifte
en de inname, ook verhelp je schades en defecten en
onderhoud je contact met de verhuurders. Aan de hand van
de machinerieplanning stel je machines beschikbaar aan de
bestuurders en je zorgt voor een gedegen digitale
administratie van gebruikers, machines, schades en
dieselverbruik.
Vereiste:
• Technische kennis
• Hoogwerker en heftruck certificaat
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