VACATURE
TECHNISCH PROJECT MANAGER MET ERVARING
WAAR KOM JE TERECHT?
#BEDRIJFSVOORSTELLING
Blue Moon is een toonaangevende AV partner voor de complete technische ondersteuning van
(bedrijfs)evenementen. De basisingrediënten bestaan uit o.a. geluid, licht & video die we perfect
samenbrengen om zowel kleine presentaties als grote corporate events te verwezenlijken. Top kwaliteit aan
correcte prijzen, een transparante opvolging, steeds betrouwbare techniekers en een flexibele uitvoering
waarbij veiligheid steeds centraal staat; dit zijn de 5 pijlers van ons succes.
Om ons dynamisch team te versterken, zijn we op zoek naar een technisch project manager met de nodige
ervaring om ons productieteam verder aan te vullen.
JOUW UITDAGING!
#FUNCTIE-OMSCHRIJVING
Als technisch project manager, aka “TPM” binnen Blue Moon, ben je in de eerste plaats verantwoordelijk om
onze uitdagende projecten technisch uit te werken. Concreet liggen onze verwachtingen hier:
• producties volledig technisch uitwerken, in samenspraak met het productieteam en de planningsdienst.
• de leiding nemen over de technische crew bij onze producties.
• de technische assistentie verzekeren van kleine, middelgrote en grote producties.
• deel uitmaken van het productionele team van Blue Moon.
• technisch onderbouwd advies geven en creatief meedenken over productionele concepten.
• mee inspringen op het terrein (o.a. kleinere jobs, laden, lossen, herstellingen, enz.).
DIT BEN JIJ?!
#PROFIEL
Jij bent een technisch project manager met pit, enthousiast en gemotiveerd!
Verder...
• bezit je een aantoonbare ervaring in het technische beheer van audiovisuele producties.
• heb je een zeer grondige technische kennis in de domeinen geluid, licht, video, rigging en stroom.
• kan je zelfstandig werken, evenals op een goede manier functioneren in teamverband.
• ben je bereid om op onregelmatige tijden te werken, ook ’s avonds en in het weekend.
• getuig je van een flexibele, stressbestendige en positieve ingesteldheid.
• beschik je over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden.
• beschik je over een rijbewijs B, en woon je op max. 50 km van Aartselaar.
• Pluspunten: rijbewijs C; kennis in bv. Wysiwyg, Autocad en/of Sketchup.
JOUW RETURN ON INVESTMENT!
#AANBOD
Blue Moon streeft ernaar om “employer of choice” te zijn binnen de sector. Zo werken we hier met een open
ondernemingscultuur waar enorm veel respect is voor collega's, klanten en leveranciers (lees = het voelt
haast niet als werken). Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden en tal van ontplooiingskansen in een
bedrijf met een zeer stabiele basis en een grote werkzekerheid. Uiteraard gaat dit gepaard met een
aantrekkelijk verloningspakket in verhouding tot jouw profiel en ervaring. Neem hierbij dan nog een vast
bediendencontract van onbepaalde duur en je zit hier helemaal gebeiteld.
DE VOLGENDE STAPPEN?
#SOLLICITEREN
Gemotiveerd om ons productieteam aan te vullen?
Stuur dan jouw motivatiebrief met CV en pasfoto naar info@bluemoon.be t.a.v. Nickolas Hendrickx.
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