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Vacature all-round technieker, sterke affiniteit geluid 

SLV Rent is al ruim 25 jaar een sterk groeiend bedrijf in de audiovisuele sector, met zetel in 
Oost-Vlaanderen. Onze core business bestaat uit het uitwerken, opzetten, bedienen, afbreken 
van corporate, private & public events. Dit kan gaan van infoavonden tot bedrijfsevenementen, 
congressen, modeshows, optredens, ...
Kwaliteit en een persoonlijke aanpak vinden wij heel belangrijk. Gezien onze continue groei 
zoeken wij een ervaren & enthousiaste technieker om ons team te versterken!

Je functie:
- Klaarzetten van pakbonnen voor dry hire en projecten
- Controleren van materialen bij retour van dry hire en projecten
- Laden en lossen van vrachtwagens en bestelwagens voor diverse projecten
- Transporten uitvoeren naar onze events, klanten en leveranciers
- Gebruik van softwareprogramma Rentman voor logistieke opvolging
- Uitvoeren van eenvoudige herstellingen en onderhoud aan AV-materiaal
- Op- en afbouwen van events: zelfstandig en in teamverband
- Opstellen, aansluiten, testen van geluid- en lichttafels 
- Optioneel: bedienen van een geluidstafel / kleine PA

Jouw profiel:
- Je houdt van duidelijke afspraken 
- Je hebt kennis van audiovisuele materialen of voelt sterke affiniteit met de eventsector 
- Je hebt enkele jaren ervaring als podiumtechnieker en wil je nog bijscholen waar nodig 
- Je werkt zeer nauwkeurig en gaat voor een gestructureerde aanpak
- Je bezit een gezonde portie doorzettingsvermogen en bent positief ingesteld
- Je denkt klantgericht en communiceert vlot met collega’s en klanten
- Weekendwerk schrikt je niet af, je houdt van een flexibel uurrooster
- Last minute wijzigingen zie je als een positieve uitdaging
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. C, CE is een pluspunt 
- Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en kan je ook vlot uitdrukken in Frans en 
Engels

Wij bieden je:
- Een voltijds contract van onbepaalde duur 
Opstart via IBO / stage / projectcontract is mogelijk.
- Een marktconforme verloning op basis van kennis en ervaring en extralegale voordelen
- Een uitdagende job mèt verantwoordelijkheid in een dynamisch team
- Doorgroeimogelijkheden volgens persoonlijke interesse en ontplooiing
- Een afwisselende functie in de boeiende evenementensector

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


