
 
 
 
 
 

Magazijn medewerker (38 uur) 
Ben jij de krachtpatser die wij kunnen gebruiken?  
We zijn op zoek naar een enthousiaste magazijn medewerker die er ook voor zorgt dat de spullen 
veilig op locatie komen te staan. 
 
Wie zijn wij? 
Met veel passie en creativiteit organiseren wij evenementen en verzorgen wij cocktails op festivals. 
De meeste klanten bevinden zich in de regio Gelderland. Voor de festivals gaan we heel 
Nederland door! Het kantoor en de hal is gevestigd in Wehl.  
 
Wie zoeken wij? 
In de hal staan al onze materialen opgeslagen. Voor deze functie ben je voornamelijk actief om 
pakbonnen af te vinken, materialen voor te bereiden en schoon te maken, het onderhouden van de 
materialen en op- en afbouwen op locatie. Tevens bedenken we geregeld nieuwe concepten en die 
kunnen door jou gemaakt worden.  
 
Werkzaamheden 
• Materiaal klaarzetten, voorbereiden, schoonmaken en onderhouden;  
• Ontvangen en verwerken van voorraad; 
• Het logistieke gedeelte voor de materialen richting evenementen verzorgen; 
• Op- en afbouwen op locatie; 
• Orde creëren in de hal en hier een actieve rol in nemen. 

 
Gewenst profiel 
• Ervaring is geen vereiste; 
• Technisch inzicht en overweg kunnen met handgereedschap; 
• In het bezit van een BE-rijbewijs, en anders openstaan tot het behalen hiervan; 
• Enthousiast worden van evenementen; 
• Flexibel in werkdagen, vakanties en taken; 
• Beschikbaar in weekenden. 

 
Wat bieden wij? 
• Jaarcontract voor 38 uur, met zicht op een vast contract; 
• Een marktconform salaris;  
• Werken binnen een klein, jong en enthousiast team; 
• Een kijkje achter de schermen bij de leukste evenementen. 

 
En nu? 
Ben jij diegene die houdt van sjouwen, bouwen, belevenissen creëren en totaal concepten 
neerzetten? En heb je erg veel zin om letterlijk en figuurlijk te bouwen aan geweldige 
evenementen? Aarzel niet en verras ons met je CV en motivatiebrief! Je mag je mail richten aan 
Annemarie Roos (personeel@feest-koning.nl) onder vermelding van Vacature Magazijn 
medewerker. 
 
Vacature sluit op 31 december 2021.  


