
anuit het landelijke Tildonk zijn wij marktleider en trendsetter in de ontwikkeling en montage van alle mogelijke 
soorten tijdelijke stalen structuren.

Sinds de start van het Stageco avontuur in 1985 trokken wij de baan op met de grootste rocksterren, bouwden 
wij state-of-the-art structuren voor de bekendste modemerken en ondersteunden onze tijdelijke structuren 

pausen, presidenten en zowat alle sport-grootheden.  Wij reizen van Amerika tot Afrika, via Azië en Oceanië 
terug tot in Zuid Amerika, vaak in de tijdspanne van één jaar.

Ook afgelopen jaar konden wij enkele van de grootste tours wereldwijd tot ons klantenbestand rekenen.

Creativiteit, teamwork en een ‘can do’ mentaliteit maken de kern uit van onze bedrijfscultuur; nee zeggen 
doen we zelden; ja zonder alle antwoorden te hebben des te meer.  

‘Never a dull moment‘ is onze officieuze bedrijfsslogan en we draaien ons hand niet om voor een technische 
uitdaging of een logistieke puzzel.

VOOr de Verdere uitbOuw Van Ons kantOOr te tildOnk zijn wij Op zOek naar een (m/V):
planninG & lOGistiCs manaGer internatiOnale aFdelinG

FunCtie:
Je zorgt er dagelijks voor dat alle puzzelstukjes van de internationale planning in elkaar passen. Daarvoor weet jij 
crew en transport feilloos af te stemmen op de noden van elk project. Je zit in het hart van de firma en vormt het 
kruispunt waar de sales, materiaal, crew en logistiek samen komen. Je rapporteert rechtstreeks aan de opera-
tions manager en je verantwoordelijkheden zijn, onder andere:

• Inplannen van personeel (werknemers of onderaannemers) en transport over de verschillende op-
drachten. 

• Aansturen en opvolgen onderaannemers; van het bepalen van de noden tot het opvolgen van alle 
administratie.

• Opstellen, continue updaten en communiceren van de planningsschema’s aan alle betrokkenen.
• Voortdurend verzamelen en toetsen van info mbt benodigdheden en beschikbaarheid, anticiperen 

op problemen of conflicten. 
• Crew op de baan bijstaan in het geval van problemen. In geval van nood sta je hen sporadisch ook 

buiten de werkuren of in het weekend te woord.
• Registratie in planningssoftware om een correcte verloning of facturatie te garanderen.
• Nazicht en goedkeuring van facturatie onderaannemers



prOFiel:
• Structuur brengen in grote brokken informatie is voor jou vanzelfsprekend, en je doet dit met veel oog 

voor detail.
• Je bent een detaillist in de uitvoering van je werk, maar schakelt wel moeiteloos tussen verschillende 

taken zonder het overzicht te verliezen.
• Een periodiek hoge werkdruk schrikt je niet af, en je weet in stressvolle situaties het hoofd koel te 

houden. 
• Plotse wijzigingen ervaar je als een uitdaging en je haalt voldoening uit het creatief oplossen van (drin-

gende) problemen. 
• Een nakende deadline geeft je energie, je weet dat deze heilig is in onze branche.
• MS Office is voor jou vertrouwd domein.
• Je bent communicatief, weet mensen te motiveren en past moeiteloos je stijl aan afhankelijk van je 

gesprekspartner.
• Je schrijft en spreekt vlot Nederlands en Engels en kan jezelf uitdrukken in het Frans. Kennis van Duits 

of andere talen zijn een pluspunt.
• Je hebt een basis kennis transportwetgeving (of bent bereid je hierin te verdiepen).

aanbOd:
Wij bieden binnen Stageco een unieke mix van een inventieve KMO, een internationale werkomgeving en een 
professionele aanpak. Het arbeidsvoorwaardenpakket omvat ondermeer maaltijdcheques en een hospitalisa-
tieverzekering; het salaris houdt rekening met je ervaring.

Interesse:
Gelieve uw curriculum vitae en motivatie over te maken aan:

Bianca.marrant@stageco.com
Stageco Belgium
Bianca Marrant
Kapelleweg 6
3150 Tildonk


