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Mens & techniek

Door Ruud Mansveld, 
Eigenaar Mansveld Groep B.V.

Heb jij net als de mensen bij 
Mansveld Expotech een passie 
voor techniek en word je 
enthousiast van beurzen, 
congressen en evenementen, ook 
wel live communicatie genoemd? 
Dan opent een stage bij ons 
wellicht deuren naar een mooie 
toekomst voor jou.

Ons doel is om technieken op het 
gebied van licht, beeld, geluid, 
energie, rigging en ict in te zetten 
op een manier die zorgt dat onze 
opdrachtgevers succesvol zijn in 
hun live communicatie met hun 
klanten. 

In de duurzame relaties die we 
met onze opdrachtgevers 
nastreven, zijn zaken als kwaliteit, 
veiligheid, vakmanschap, plezier

en innovatie belangrijke 
elementen. Ze verbinden de 
pijlers waarop ons bedrijf is 
gebouwd: mens en techniek. Als 
leerling of stagiair hoor je bij die 
eerste categorie. We zien jou als 
het talent van nu, maar 
tegelijkertijd als de collega of klant 
van morgen. 

Je levert een goede bijdrage aan 
de uitvoering van projecten, biedt 
ons nieuwe inzichten en zorgt 
voor frisse ideeën. 
Kortom: je houdt ons bedrijf jong 
en dynamisch. 

Wij dagen jou graag uit. Neem jij 
die uitdaging aan? Ik weet 
zeker dat we er beiden veel profijt 
van kunnen hebben!

Welkom!
De live communicatiebranche is 
een van de leukste branches die 
er is en daarbij hoort ook 100% 
gedrevenheid en passie. 
Strakke deadlines, hoge 
kwaliteitseisen, onregelmatig 
werken en veiligheidsaspecten 
lopen als een rode draad door ons 
werk heen. 

Stage lopen bij Mansveld 
Expotech houdt in dat je stevig 
in je schoenen staat, dat je je 
flexibel en dienstbaar opstelt, dat 
je houdt van uitdagingen en een 
harde werker bent.

Omdat onze opdrachtgevers 
veeleisend zijn, leggen wij de lat 
hoog voor al onze medewerkers, 
stagiairs en leerlingen. 

Dat betekent dat we vragen dat je 
je maximaal inzet, dat je je flexibel 
opstelt en afspraken nakomt. 
Daarnaast is het ook heel 
belangrijk dat we bij jou een 
gezonde dosis nieuwsgierigheid 
zien, dat je kritisch bent en 
meedenkt over hoe wij onszelf 
kunnen verbeteren. 

Je denkt daarbij niet in 
problemen, maar in oplossingen 
en je wilt daar ook een stuk 
verantwoordelijkheid in dragen.

Herken je jezelf in deze 
eigenschappen? Solliciteer dan 
direct! Je vindt onze 
contactgegevens op de laatste 
pagina.

Door Richard Kluijtmans, 
Directeur Mansveld Expotech

Maximale klantwaarde

Beste talent,



x

- AV-techniek

- Elektrotechniek

- Engineering

- Installatietechniek

- Financiële administratie

- HRM / Personeel & Organisatie

- Kwaliteit, Arbo & Mileu

- Logistiek & magazijnbeheer

- Marketing & Communicatie

- Podium- en evenemententechniek

- Rigging

- Technisch commercieel advies

Wil je werken en geld verdienen, 
maar ook een diploma behalen? 
Dat kan als je een 
MBO-opleiding volgt en kiest 
voor de beroepsbegeleidende 
leerweg, kortweg BBL. Daarbij 
ligt het accent op leren en 
werken in de praktijk. Wij 
garanderen een goede 
begeleiding en een klimaat 
waarin je je verder kunt 
ontwikkelen. 

Bij technische leer-werk
trajecten volg je 1 dag in de 
week theorie op school en 1 dag 
praktijkvorming op de 
praktijkschool. De overige dagen 
ben je actief binnen het bedrijf.

Als je op het MBO of HBO zit 
heb je de mogelijkheid om een 
meewerkstage bij ons te 
doorlopen. De periode kan 
variëren van enkele weken tot 
een heel schooljaar. De kennis 
die je tijdens je opleiding hebt 
opgedaan, ga je bij ons in de 
praktijk brengen om mooie 
projecten te realiseren.

Je draait volledig mee met de 
dagelijkse werkzaamheden van 
het team waarbinnen je stage 
loopt en zult daarnaast, 
afhankelijk van de opleiding,
werken aan één of meerdere 
specifieke opdrachten.

Ben je je nog volop aan het 
oriënteren op je toekomstige 
school of baan? Dan helpt een 
snuffelstage bij Mansveld 
Expotech jou ongetwijfeld bij 
jouw keuze. In een paar weken 
leer je ons bedrijf en de projecten 
die wij realiseren kennen. 
Daarnaast leer je hoe het is om 
in een professionele 
werkomgeving te leven, je aan 
werkafspraken te houden en hoe 
om te gaan met collega’s.

Het laatste jaar van je studie op 
een hogeschool of universiteit 
sluit je af met een 
afstudeerstage. Deze stage 
duurt minimaal zes weken tot 
een jaar en wordt afgerond met 
een verslag of scriptie. 

Bij ons houdt dat in dat je 
onderzoek doet in opdracht 
van een team of business unit. 
Afhankelijk van welke studie je 
volgt, zal er ook een 
afstudeerpresentatie aan het 
management en/of directie 
worden gegeven. 

Spannend, leerzaam en 
bovenal een leuke manier om af 
te studeren!

Studeer je af op het MBO? Dan  
bieden wij de mogelijkheid om 
de “Proeve van Bekwaamheid” 
bij ons uit te voeren. Je doet de 
PVB in de praktijk bij een 
leerbedrijf en wordt daarnaast 
extern begeleid door een 
praktijkbegeleider. 

Wij bieden stages op de 
volgende vakgebieden aan:

Meewerkstage Leer-werktraject

Snuffelstage Afstudeerstage Eindstage MBO



Jouw voordelen als je kiest
voor Mansveld Expotech!

Stagevergoeding

Plezier

Personeelsactiviteiten

Vooruitzicht op een baan

Uitbreiding netwerk

Gave projecten maken

Toffe collega’s

Reizen naar nieuwe plekken

En veel meer...!

contact

+31 6 41 99 94 86

sebastiaan.lem@mx.nl

+31 6 50 81 13 74

Vakkennis opdoen

Onderdeel van het team

Persoonlijke begeleiding

Uitdagend werk

Amsterdam - Eindhoven - Goor - Maastricht - Utrecht


