Join the family!
Stagekings is een ontwerp- en decorproductiebureau, geboren uit het bekende dancefestival WiSH Outdoor.
Wij leveren totaaloplossingen, concepten, decors en podia aan dancefestivals in zowel binnen- als buitenland.
En met succes! Ons bedrijf is sterk in ontwikkeling en maakt op dit moment een serieuze
professionaliseringsslag. Ter uitbreiding van ons team zoeken we een gedreven

Stagiaire Decorbouwer m/v
Stagekings staat voor kwaliteit. We willen altijd en overal de beste zijn. We ontwerpen onze uitgebreide 3D
modellen meestal vanaf een schets. Vanuit het 3D model worden vervolgens werktekeningen gemaakt, waarna
het decor in onze eigen productiehal wordt geproduceerd. Daarna wordt alles op locatie geassembleerd en
opgebouwd tot een indrukwekkend podium. We werken daarbij samen met ervaren steigerbouwers, licht- en
geluidleveranciers, rigging partijen en technische
productiebureaus.
Als Decorbouwer doe je de preproductie van de decors
op onze productielocatie in Eindhoven. Uiteindelijk
monteer je alles met je collega’s tot een fantastisch
podium op een locatie… ergens op de wereld… en breek
je het ook weer af.

Work hard!
Voor deze fantastische en unieke stage moet je gedreven en een avonturier zijn. Je moet flink willen aanpakken
en snel maar toch netjes kunnen werken. Je bent proactief, toont initiatief en bent niet bang aangelegd.
Technisch ben je sterk en je collega’s kunnen altijd op je hulp rekenen. Je volgt op dit moment een opleiding tot
timmerman of decor/standbouwer, hebt bij voorkeur een geldig rijbewijs B en geen hoogtevrees. Affiniteit met
werken op hoogte of als decor-, steiger-,of stand bouwer is een pré maar geen must. Je hebt geen 9 tot 5
mentaliteit, houdt van afwisseling. In deze functie werk je in dagdienst op ons nieuwe kantoor in Eindhoven,
daarnaast bouw je regelmatig decors op locatie. Je maakt dan ook regelmatig lange dagen om alles op tijd af te
krijgen en bent een aantal dagen per jaar van huis.

Play hard!
Stagekings is wat je noemt een ‘next-level’ bedrijf. Onze jonge organisatie
bestaat uit louter professionals die echt weten wat aanpakken is. Iedereen
doet wat hij of zij leuk vindt, want het is belangrijk dat je in je kracht zit.
We hechten binnen ons team veel waarde aan een positieve sfeer en er is
veel ruimte voor humor.
Bij Stagekings gaan we respectvol om met elkaar. Er is alle ruimte om voor
je mening uit te komen en te zeggen wat je denkt. We vormen een hecht
team en gaan voor elkaar door het vuur. Binnen het bedrijf heerst
discipline, een hoge mate van professionaliteit, vakmanschap en een
enorme flexibiliteit. Je maakt soms erg lange dagen, werkt met zwaar
materieel, op grote hoogte, met regelmaat in het buitenland en meestal
met duidelijke deadlines.

Wij bieden je een prachtige stage met veel technische uitdaging, verantwoordelijkheid en mogelijkheden om
jezelf te ontwikkelen. Uiteraard bieden we je ook voldoende ruimte om te werken aan een eventuele
stageopdracht en ontvang je stagevergoeding.

Heb je interesse? Of ken je iemand die we zeker eens moeten bellen? Laat het dan even weten aan Yannick de Bekker via
office@stagekings.eu of bel voor meer informatie naar 06-34486787.

