
Vanuit 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 (m/V):
pOdium mOnteurs beneluX

Functie:
Je taak zal eruit bestaan om samen met de collega’s mee podia en tijdelijke structuren te monteren en de-
monteren. Je overlegt met organisatoren en stuurt lokale helpers aan. Je geeft advies bij problemen en zorgt 
dat defecten aan materiaal of hulpmiddelen (bv heftruck, takels ..) opgelost worden.
Je helpt zelf fysiek mee en zorgt voor de eindcontrole en oplevering aan de organisator

prOFiel:
• Wij zoeken gedreven personen met zin voor initiatief en technisch inzicht. 
• Je stelt jezelf flexibel op  (geen 9 to 5 job).  Fysieke arbeid in de buitenlucht, weekend- en nachtwerk 

schrikken je niet af. Kennis van stellingbouw, schrijnwerkerij of elektriciteit zijn een pluspunt, maar geen 
vereiste. Je leert “on the job”.

• Je bent een teamplayer en klantvriendelijk.
• Talenkennis: Nederlands (goed),  Frans & Engels (basis) 
• Minimum rijbewijs B  ( C / CE zijn een extra troef) 

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




