Your partner in light & audiovisual technology
for exhibitIONs, events & meetings

A.S. TECHNOLOGY verzorgt de volledige technische ondersteuning - namelijk alle aspecten van licht, klank, beeld,
trussing, rigging, stroom, doeken en podium - voor beurzen, meetings, productpresentaties en special events.
Om de werking van onze firma verder uit te bouwen zijn wij op zoek naar volgende gemotiveerde medewerker:

Planningsverantwoordelijke

FULL-time[M/V]
Uw uitdagingen:
Na een inwerkperiode bent u verantwoordelijk voor de volledige materiaal-, transport en de personeels- & technische
crewplanning. Er is een nauwe samenwerking met collega's, klanten en leveranciers. Uw kerntaak bestaat eruit
materialen en diensten zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen binnen een omgeving waarbij flexibiliteit een must
is. U staat tevens in voor het plaatsen van bestellingen bij leveranciers, zowel m.b.t. materiaal als diensten. Daarnaast
communiceert u de planning aan de betrokken mensen en zorgt ervoor dat deze correct uitgevoerd wordt.
Uw profiel:
U heeft reeds enkele jaren ervaring als planner met een technische en/of logistieke achtergrond. Tevens bent u
sterk organisatorisch aangelegd en gewend om autonoom te werken. U haalt uw voldoening uit het verwezenlijken
van een zo efficiënt mogelijke planning. Alleszins staat u ook administratief uw mannetje en beschouwt u het optimaliseren van de bestaande planningsstructuur als een uitdaging. Kennis, interesse of ervaring van alles wat met
licht, klank, beeld, ... te maken heeft, is een troef. U weet op een vlotte en communicatieve manier de contacten
met klanten, leveranciers en technici af te handelen. U beschikt over een actieve gebruikkennis van het Engels en
Frans. U kan vlot overweg met MS Office, en ervaring of kennis van RENT+ kan in je voordeel werken. U bent
stressbestendig, flexibel en denkt vooruit bij mogelijke situaties.
Neemt u deze uitdaging aan?
Dan moedigen wij u aan om met ons contact op te nemen.
Sollicitatieformulieren kan U bekomen op ons secretariaat of via onze website.
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