
                                                            

 

VACATURE – FULLTIME EVENTBOUWER SR. 

Wij zijn op zoek naar een ervaren eventbouwer om ons team te versterken. Je gaat in teamverband 

op pad naar diverse evenementen in het binnen- en buitenland. Met jouw ervaring en expertise 

coördineer je het team zodat operationeel alles soepel verloopt. Ben je niet op pad? Dan ben je bij 

ons op locatie bezig met de voorbereiding of afronding van een project! 

 

Wat kan je verwachten? 

VDP Events is een familiebedrijf waar met een klein team grootse dingen worden gedaan. Wij zijn 

gespecialiseerd in het leveren van tijdelijke (sport)vloeren, maatwerk standbouw en modulaire 

standbouw. Met meer dan 30 jaar ervaring proberen wij creatief om te gaan met elke uitdaging en 

maken we de mooiste dingen. 

Jouw werkdagen verschillen van dag tot dag. Het ene moment ben je extern op locatie aan het werk 

en het andere moment ben je bezig in de werkplaats. Je voornaamste taken zullen zijn: 

- Het monitoren van het verloop van de productie 

- Het vertalen van onze creatieve ideeën naar werkelijkheid 

- Het produceren van maatwerk stands 

- Logistieke werkzaamheden 

- Het bewerken van diverse materialen als hout en aluminium 

- Op- en afbouw van evenementen 

- Onderhouden van de werkplaats en bijbehorend materiaal 

 

Pas jij in ons team? 

Ben je enthousiast, heb je goede communicatieve vaardigheden en werk je graag met je handen? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! Binnen deze rol wordt verwacht dat je geen 9 tot 5 mentaliteit hebt en 

dat je goed kan samenwerken in teamverband. Pré: 

- Enige ervaring binnen de branche 

- Ervaring binnen een soortgelijke rol waarin je de verantwoordelijkheden kent voor het 

aansturen van jouw team 

Wij bieden je een marktconform salaris, dagelijkse lunch welke door onze kok wordt bereid en een 

werkomgeving met gemoedelijke sfeer. 

Zie jij jezelf deze functie vervullen? Stuur dan jouw CV met motivatie naar info@vdpevents.nl of 

neem telefonisch contact op via 0348-688003. 
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