
Wie we zijn en wat voor iemand we zoeken, dat leggen we je graag uit in deze vacature.

THE FUNGROUP  WERFT AAN!

The Fungroup is al voor meer dan dertig jaar een voorname speler op de evenementenmarkt. 
Als toeleverancier van mobiele podia, thrill attracties en totaal concepten zijn we ook een 
graag geziene partner in de Media.
 
Bij The Fungroup staan de woorden “uniek” & “beleving” centraal. We stellen alles in het werk 
om de klant of bezoekers te verrassen. Daar waar anderen het opgeven gaan wij door!

THE FUNGROUP WIE ZIJN WIJ?

• Minstens 5 jaar ervaring heeft in de event sector.
• Telkens vol enthousiasme voor ons aan de slag gaat en zonder problemen de handen uit de
  mouwen steekt, zowel digitaal als fysiek op locatie!
• Graag sociale contacten legt, een vlotte communicator én teamplayer & vlotte prater 
  pur-sang!
• Iemand die ook zelfstandig zijn/haar plan kan trekken.
• Een creatieve persoon, denk mee vooruit!
• Klant- én resultaat-gericht werkt.
• Vlot het Nederlands, Frans en Engels beheert.

EEN SALES-FUNNER WIJ ZOEKEN IEMAND DIE...

• Wij zoeken een Account Manager (fulltime). 
• Als account manager vorm je de brug tussen ons en nieuwe potentiële klanten. 
• Je bent een verkoper pur-sang en richt je pijlers graag op de brede waaier van nieuwe 
  potentiële B2B-klanten.
• Naast het stimuleren van de verhuur van onze producten verkoop je ook totaalconcepten voor
  bedrijfsfeesten, productreleases, unieke events, …
• Als Salesmanager ben je verantwoordelijk voor de omzet- winstdoelstellingen in de regio 
  BeNeFrance. 
• Je zorgt ervoor dat je huidige klantenportfolio wordt behouden en kan uitgebreid worden.
• Je hebt een neus voor ontwikkeling van nieuwe business.
• Door een goede kennis van de sector kan je degelijke offertes maken.
• Kan omgaan en werken met vooropgestelde doelen en (realistische) targets.

CONCREET JOUW TAKENPAKKET!

• Je krijgt een voltijdse functie, met een competitief en marktconform loon.
• Je komt terecht in een leuk, creatief en ervaren bedrijf binnen de event- en media-sector.
• Je krijgt steun én koffie van een leuk en gedreven team achter de schermen.

 

AANBOD VOOR NIETS KOMT DE ZON OP!

VACATURE
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Interesse in deze vacature? Stuur je CV en (korte) motivatie snel naar bart@fungroup.be!
Kwaliteiten van mensen zijn bij The Fungroup doorslaggevend, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.

Wij bieden je een toffe werksfeer en onberispelijk materiaal om mee te werken. We zijn een stipte en correcte 
betaler!

Al meer dan 30 jaar is The Fungroup een toonaangevende speler in de eventsector! Als toeleverancier van 
unieke, op maat gemaakte attracties en mobiele podia zijn we niet meer weg te denken uit de  
entertainment en media sector. Daarnaast is The Fungroup een wereldspeler op vlak van unieke, op maat 
gemaakte extreme attracties en tv-producties.   

De woorden “uniek” & “beleving” staan bij The Fungroup centraal. We gaan steeds tot het uiterste om onze 
klanten en bezoekers te verrassen. 

THE FUNGROUP

CREW WAREHOUSE-MEDEWERKER
Type overeenkomst: Freelance / dagcontract
	 	 	 Jobstudent	/	flexijob

Als Crewlid ben je mee het kloppende hart van onze 
onderneming. Je gaat in teamverband de baan op 
om onze klanten te voorzien van een onevenaarba-
re dosis fun met onze attracties, podia, tenten, ...  
en zorgt dat onze klanten in alle veiligheid kan ge-
nieten van een onvergetelijke ervaring. 

° Je bent enthousiast en leergierig.
° Je bent klantgericht en stelt veiligheid steeds op         
    de eerste plaats.
° Je bent een creatief persoon en denkt mee  
    vooruit.
° Je bent sociaal en een echte teamplayer.
° Je bent niet vies van werken. 

Type overeenkomst: Fulltime - arbeider

Als halmedewerker draag je zorg voor al onze  
unieke attracties. Daarnaast zorg je dat de vracht-
wagens correct geladen zijn en dat de crew tijdig en 
vooral veilig kan vertrekken naar de opdrachtgever. 

° Je bent enthousiast en leergierig.
° Je bent een handige Harry en bent niet vies van    
    werk. 
° Je bent sociaal, fijn in de omgang en een team  
    player.
°  Je denkt creatief mee over de ontwikkeling van       
    nieuwe attracties.  

AANBOD
Je werkt in een dynamisch, tof bedrijf in de  
event- & entertainmentsector. Je hebt een markt-
conforme verloning.  

Wij bieden je een toffe werksfeer en onberispelijk 
materiaal om mee te werken. We zijn een stipte en 
correcte betaler!

AANBOD


