Allround AV Technicus (Fulltime)
Radiate is een snelgroeiend verhuurbedrijf in de audiovisuele branche. Wij geloven in
ondernemen op een verzorgde en georganiseerde wijze en stralen dit ook uit op iedere locatie
waar wij komen. Constante ontwikkeling stellen wij centraal, zowel voor ons personeel als voor
de klant. Radiate draagt zorg voor alle technische aspecten in aanloop naar én in uitvoering van
elk evenement.
Als allround AV technicus bij Radiate ben jij een alleskunner. Met de meest afwisselende baan
van het bedrijf werk je mee aan de mooiste evenementen en ben je door het hele land heen te
vinden.
Het aansturen van een team bij een grote complexe show tot aan het zelfstandig live streamen
van een klein zakelijk evenement, het kan jou niet gek genoeg. Je ben veel te vinden bij onze
klanten en je zult regelmatig de leiding nemen en andere technici en freelancers aansturen. Op
de wat rustigere dagen ben je op de zaak te vinden en ondersteun je onze projectleiders met
voorbereidende werkzaamheden. Na verloop van tijd geven we je graag de kans om projecten
van het begin tot eind uit te voeren. Daarnaast ben je zo nu en dan in ons magazijn te vinden
om materialen te pakken of op te ruimen.
Wat verwachten we van jou?
- Je hebt ervaring in de podium- en evenementen techniek,
- Je bent in staat en vindt het leuk om (freelance) collega’s aansturen,
- Je houdt het overzicht en kunt daadkrachtig te werk gaan,
- Je bent flexibel en bereid om in de avonden en weekenden te werken,
- Je bent communicatief vaardig en behandelt je omgeving met respect
- Je beheerst de Engelse taal
- Je beschikt over eigen vervoer
Wat bieden wij jou?
- Een afwisselende baan waarin je met veel plezier kunt werken in een jong en
enthousiast team
- Een informele werksfeer, binnen een professioneel team
- Gezellige vrijdagmiddagborrels en krokettenwoensdag
- Ruimte om jezelf te ontwikkelen en uitzicht op een vast dienstverband
- Een mooi salaris, passend bij je ervaring en leeftijd. € 1.400 – 2.800 per maand

