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Vacature lichttechnieker / technisch medewerker

SLV Rent is al 20 jaar een sterk groeiend bedrijf in de audiovisuele sector. Onze core-
business bestaat uit het uitwerken, opzetten, bedienen, afbreken van corporate events. 
Dit kan gaan van infoavonden tot bedrijfsfeesten, congressen, modeshows, ...

Kwaliteit en een persoonlijke aanpak vinden wij heel belangrijk. Gezien onze continue 
groei zoeken wij een enthousiaste ervaren lichttechnieker / technisch medewerker om 
ons jeugdige team te versterken!

Je functie:
- Op- en afbouw van evenementen
- Permanentie op evenementen
- Klaarzetten van pakbonnen
- Controleren van retours
- Laden en lossen van materiaal
- Werken met Rentman, ons verhuurprogramma
  (Raadplegen, bonnen opmaken en genereren, ... Opleiding wordt voorzien.)
- Lichtplannen tekenen
- Grondplannen aanpassen

Jouw profiel:
- Van 9-to-5 word je niet enthousiast
- Variabele uurroosters houden je op dreef
- Weekend- en avondwerk zijn geen struikelblok
- Je werkt graag in teamverband
- Ook zelfstandig kan je de zaken tot een goed eind brengen
- Ervaring in de sector is gewenst 
- Je beschikt minimum over een diploma secundair onderwijs
- Je hebt kennis van Chamsys en/of GrandMA2, Autocad, CapturePolar, Office
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. C of CE? Dit is een pluspunt
- Je bent punctueel, hebt oog voor detail en wil je verder ontplooien in de sector
- Je bezit een gezonde portie doorzettingsvermogen en bent positief ingesteld
- Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en kan je ook vlot uitdrukken in 
Frans en Engels
- Je denkt klantgericht en communiceert vlot met collega’s en klanten

Wij bieden je:
- Een voltijds contract van onbepaalde duur
- Een marktconforme verloning en extralegale voordelen
- Een afwisselende job met verantwoordelijkheid in een dynamisch team
- Doorgroeimogelijkheden volgens persoonlijke interesse en ontplooiing

Interesse?
> Stuur je CV met motivatie naar reinhilde@slvrent.be


