licht
beeld
Experience by technology

geluid
energie
rigging

Mansveld Expotech adviseert, ontwerpt en
verhuurt alle technische voorzieningen voor de
live communication branche; beurzen,
tentoonstellingen, congressen en in- en
outdoor evenementen. Door de inzet van licht,
beeld, geluid, energie, rigging én ICT zorgen
wij ervoor dat onze klanten technologie
ervaren zoals ze dat nog nooit hebben gedaan.

Ben jij?

Onze specialisten helpen nationaal en
internationaal events en shows realiseren
zoals AutoRAI, Huishoudbeurs, NXP Singapore,
Glow Eindhoven, Medica Düsseldorf, IFA
Berlijn, Interclassics Brussel, IBC Amsterdam,
Persconferentie Angela Merkel & premier
Rutte, UEFA Hospitality Village Basel en ECR
Wenen.

Rigging

Aan de basis van het succes van Mansveld
Expotech staan ruim 100 gemotiveerde
medewerkers die dagelijks inhoud geven aan
het begrip ‘Experience By Technology’.
Ervaring in techniek, maar vooral ervaring door
techniek. Dat is wat Mansveld Expotech haar
opdrachtgevers en talloze verwachtingsvolle
bezoekers van nationale en internationale
events biedt.
Met vestigingen in Amsterdam Zuidoost,
Amsterdam RAI, Jaarbeurs Utrecht, Eindhoven,
Goor en het Maastrichtse MECC staat Mansveld
Expotech letterlijk en figuurlijk dicht bij haar
opdrachtgevers.

Iemand die deel wil uitmaken van een team dat iedere dag met passie prachtige nationale én
internationale evenementen realiseert? Reageer dan snel op onderstaande vacature!
Stage (BOL) of Leer-werktraject (BBL) – Jaarbeurs Utrecht

Wat houdt deze functie in?
Mansveld Expotech is als huisinstallateur van Jaarbeurs Utrecht verantwoordelijk voor het maken van hangpunten
aan de dakconstructie van dit enorme evenementencomplex. Daaraan worden vervolgens (truss)constructies
bevestigd waaraan verlichting, geluidssystemen, videoschermen en andere materialen hangen. Het belangrijke
en niet-alledaagse werk van het bepalen en realiseren van die hangpunten wordt verzorgd door het team
Rigging. Een uitdagende en fysiek inspannende taak, waarbij veiligheid, flexibiliteit en kennis van gebouw en
materialen een cruciale rol spelen.
Als stagiair of leerling Rigging maak je deel uit van het hechte team Rigging, werk je volop mee in de dagelijkse
operatie en lever je een belangrijke bijdrage aan het succesvol realiseren van evenementen voor onze klanten.
Tegelijkertijd realiseer je met ondersteuning van jouw ‘buddy’ de leerdoelen die je vanuit school hebt
meegekregen.
Wat verwachten wij van jou?
Je bent voor ons een échte VIP!
In de eerste plaats een Very Important Person. Maar ook Veelzijdig, Innovatief, Professioneel én … Passioneel.
VIP² dus! Dat betekent onder andere dat je breed geïnteresseerd bent, niet in problemen maar in oplossingen
denkt en afspraken nakomt. Veiligheid en nauwkeurigheid draag je hoog in het vaandel. Je krijgt een kick
wanneer je er samen met je team voor zorgt dat de hangpunten perfect voor elkaar zijn en klanten tevreden.
Techniek boeit je. Je zoekt geen eenvoudige 9 tot 5 baan achter een bureau, maar weet van aanpakken en snapt
dat onregelmatige werktijden nu eenmaal horen bij de evenementen branche. Verder heb je al een VMBO-TL
diploma op zak en volg je nu een MBO-opleiding in de Podium- en evenemententechniek. En mocht je ook al
beschikken over het diploma basisveiligheid VCA dan is dat mooi meegenomen.
Wanneer je deze kenmerken in jezelf herkent, dan zal je je bij Mansveld Expotech prima op je plaats voelen!
Wat mag jij van ons verwachten?
Als leerling of stagiair kun je door het werken voor een professioneel en toonaangevend bedrijf als Mansveld Expotech
waardevolle kennis en werkervaring op doen in één van de meest levendige branches die er zijn: de Live communicatie
branche (beurzen, congressen, evenementen). Een ervaring die enorm goed staat op je CV. Uiteraard zorgen wij voor een
prima professionele én persoonlijke begeleiding. En last but not least is Mansveld Expotech een bedrijf dat veel kansen
biedt voor een verdere carrière in de evenemententechniek.
Wil je meer informatie
Nog niet overtuigd? Kijk op onze website voor meer informatie over ons als bedrijf. Daarnaast kun je ook
persoonlijk contact opnemen met P&O manager Sebastiaan Lem. Hij is telefonisch te bereiken op:
M: 06 419 99 486 | T: 020 31 280 04.
Solliciteren?
Stuur je motivatie én cv naar sebastiaan.lem@mx.nl
Nb.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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