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Wil jij meewerken aan de leukste events in een jong en gezellig team? Heb jij zin een afwisselende functie, 
waarin je veel leert over de evenementen-branche en ben jij niet vies van fysieke inspanningen? Dan hebben wij 
dé functie voor jou!

Wat bieden wij:
• Een functie voor 32-38 uur per week;
• Een allround functie met ruimte voor doorgroeimogelijkheden;
• Een dynamische werkomgeving en een leuk team;
• Een marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring;
• En een heerlijke lunch!

Bij DS-Events is geen dag hetzelfde. Het ene moment verzorg je de opbouw van een bruiloft of verjaardag op 
locatie, het andere moment controleer en verwerk je de geretourneerde materialen in ons magazijn. De 
eventwereld is dynamisch, afwisselend en in dit geval ook technisch, want het instaleren van tap-installaties en 
geluidstechniek zijn zaken die geregeld voorkomen. 

Als medewerker op- en afbouw zorg jij ervoor dat alle evenementen tijdig klaar staan op locatie. Je zal 
verantwoordelijk zijn voor:

• Het klaarzetten van de juiste materialen in ons magazijn;
• De op- en afbouw van events;
• Het transport van materialen naar externe locaties;
• Contact met leveranciers, het in ontvangst nemen van goederen en het op de juiste wijze verwerken hiervan;
• Het op de juiste wijze opslaan van materialen;  
• Het uitvoeren van kleine reparaties waar nodig;

Wie ben jij:
Je bent iemand met een echte aanpakkers mentaliteit! Jij ziet het werk en je kan goed zelfstandig uit de voeten. 
Ook werken in teamverband gaat je goed af, per slot van rekening zorgen jullie met het hele team voor geslaagde 
events.

Dus, steek jij graag je handen uit de mouwen en heb jij enige ervaring met de opbouw en techniek rondom 
evenementen en herken jij jezelf in de volgende punten, dan komen we graag met je in contact!

• Flexibel inzetbaar t.o.v. werkdagen en -tijden.
• Enige werkervaring in de evenementenbranche is een pré;
• Een goed logistiek inzicht;
• In het bezit van rijbewijs B (rijbewijs BE en een heftruckcertificaat zijn een pré, maar deze kunnen we ook voor 

je regelen!);
• Je bent woonachtig in de omgeving Culemborg;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord;
• Fysiek fit en krachtig i.v.m. tilwerkzaamheden;
• In staat in oplossingen te denken;
• Creatief;
• Kwaliteitsgericht;
• Zelfstandig. 

Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast en denk jij de perfecte kandidaat te zijn voor de functie van me-
dewerker op- en afbouw evenementen? Mail dan jouw cv naar info@ds-events.nl. Voor vragen over deze vacature 
kun je ook altijd telefonisch contact met ons opnemen via: 085 - 30 37 179 
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