PER DIRECT GEZOCHT

EVENT-BOUWER

TE LEUK TROUWEN / TE LEUK EVENTDESIGN
Wij zoeken een nieuwe collega! In verband met de enorme groei in de afgelopen tijd is ons
jonge team op zoek naar een nieuwe collega als event-bouwer voor onze bedrijven. Ben jij
per direct (fulltime) beschikbaar voor het liefste 4-5 dagen per week)? Stuur ons je motivatie
en dan plannen wij snel een afspraak in voor een biertje bij ons op kantoor.

Onder de naam TELEUKTROUWEN faciliteren, organiseren en creëren wij (buiten-)bruiloften,
op een unieke manier in Nederland en overal in Europa waar wij met ons transport kunnen
komen. Vanuit onze werkplaats maken wij alles zelf. Wij zijn bekend om onze stretchtenten en
onze andere unieke verhuurmaterialen.
Onder de naam TELEUKEVENTDESIGN verzorgen wij de organisatie, branding, productie,
decor en styling van events en tv-producties in Nederland (op onze website zijn onze toffe
projecten te vinden). Vanuit onze timmerwerkplaats maken we toffe verhuurmaterialen,
decor en props welke we dan gebruiken.
WAT BIEDEN WE JOU?

WIE ZOEKEN WIJ?

• Een jong en creatief team (TELEUKTEAM)
met een passie voor het werk in een
groeiende business
• Gezelligheid op de werkvloer, een dag niet
gelachen is een dag niet geleefd
• Flexibiliteit over werkdagen, vakanties en
taken
• Mogelijkheid om veel te leren in onze
groeiende markt
• Werkplek in Utrecht, langs de A2.
• Marktconform salaris

• Event-bouwer / decorbouwer
• Je bent fulltime beschikbaar (minimaal 3
dagen, het liefst 4-5 dagen per week)
• Je houdt van sjouwen, bouwen, events,
belevenissen creëren, feestjes, evenementen,
totaalconcepten neerzetten en onze spirit
• Je gaat mee op onze klussen, bouwt deze en
breekt deze allemaal samen met TELEUKTEAM
op en af
• Je woont in de omgeving Utrecht / Amsterdam
• Je bent in het bezit van een rijbewijs, BE heeft
een voorkeur, maar is geen must.
• Je kunt per direct beginnen (uiteraard
bespreekbaar)

Oke, dit spreekt je enorm aan, wat nu? Stuur een enthousiaste e-mail met het onderwerp:
TE LEUKE VACATURE EVENT-BOUWER en leg ons uit waarom jij geschikt bent voor deze functie.
We kijken uit naar je reactie!
Mailen kan naar esther@teleukeventdesign.nl of robin@teleukeventdesign.nl

