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Wil jij meewerken aan de leukste events in een jong en gezellig team? Ben jij een enthousiaste en hard-
werkende professional die beschikbaar is voor 32-38 uur per week? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Bij DS-Events is geen dag hetzelfde. Het ene moment verzorg je de opbouw van een bruiloft of verjaar-
dag op locatie, het andere moment controleer en verwerk je geretourneerde materialen in ons magazijn. 
De eventwereld is dynamisch, afwisselend en in dit geval ook technisch! Want podiumbouw en geluids-
techniek zijn zaken die geregeld voorkomen. 

Steek jij graag je handen uit de mouwen en vind je het heerlijk om van hot naar her te rijden om alles 
voor onze evenement en die van onze klanten te verzorgen, lees dan zeker nog even verder!

Wat bieden wij:
• Een dynamische werkomgeving en een leuk team om in te werken
• Veel afwisseling in werkzaamheden
• Een marktconform salaris
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden
• En een heerlijke lunch! 

Wat verwachten wij van jou
• Mbo werk- en denkniveau;
• 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);
• Je bent flexibel inzetbaar t.o.v. werkdagen en -tijden;
• Gedurende piekperiodes is het voor jou geen issue om soms over te werken of een weekenddag te 

werken;
• 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 func-
tie van allround magazijn- en eventmedewerker? 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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