
 

 

Een logistiek talent! 
Dazzle Events, da’s passie voor celebration en communication events. Da’s oog voor detail, een correcte 
aanpak, de drang om het onmogelijke te realiseren. Persoonlijke service en kwaliteit ten top. Om klanten 
nog beter te servicen en de meest waanzinnige experiences te bezorgen zoeken we een logistiek talent. 
 
Stalen tipje erbij?  
Sta je graag achter de schermen om anderen in de spotlight te zetten? Je gaat van ons nieuw kantoor 
met onze nieuwe camionette via het nieuwe magazijn naar de eventlocatie, de beursvloer, de backstage, 
de meeting room, de discotheek, de studio of de festivalweide. Je schoenen blinken nu nog, maar je staat 
te popelen om ze in te lopen? Bakken vol goesting om dingen te realiseren en je handen (en schoenen) 
vuil te maken on the field?  

 

Size doesn’t matter, this does! 
• Fitnessen doe je met flightcases en aan magazijnrekken. 
• Manitou’s, gators en stapelaars besturen is met jouw schoenen a walk in the park.  
• Delegeren doe je als de beste, maar met respect en een drive waar collega’s en leveranciers jou 

graag in willen volgen.   
• Je hebt een hekel aan slordige magazijnen, slecht gestapelde camions en geschreven loadlists. 
• We mogen rekenen op je praktisch en logistiek inzicht, om nog te zwijgen van je people skills. 
• Stroom berekenen, lichtplannen lezen en grondplannen maken. Technisch inzicht is je ding. 
• Door het maken van jouw efficiënte planning en die van de freelancers verzet je bergen werk 
• In het onmogelijke zie jij oplossingen en geen problemen.  
• Je hebt de nood om continu bij te leren en je te blijven bewijzen, we steunen jou er graag in.  
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de juiste skills om ons team te versterken. 
• Al het bovenstaande breng je mee naar kantoor door middel van een nog geldig rijbewijs B. BE 

en C zijn absoluut een pluspunt, maar nemen we graag op in jouw opleidingspakket.  
 

Shoes are made for …  
Running! And that’s just what we’ll do J Want we gaan graag vooruit! Groei mee in ons verhaal door 
onze verwachtingen hierin te overtreffen:  

• Shiny floor = happy feet. Je staat in voor de orde en netheid in je magazijn.  
• Je haalt voldoening uit het A-Z verhaal. Geen enkele taak is je teveel.  
• Je kickt op details en structuur voor de logistieke planning en de materiaallijsten. 
• Je realiseert de logistiek van onze topevents op een doordachte en veilige manier. 

 
New Shiny shoes and … what else? 
Naast een nieuw paar schoenen krijg je er topcollega’s bij in ons nieuw kantoor aan de rand van Gent. Je 
komt terecht in een jong en dynamisch team dat streeft naar kwaliteit en gedreven is om elkaar aan te 
vullen en te versterken. We dagen jou graag uit om het beste van jezelf te geven en belonen dat ook 
graag met een marktconform loon. We werken met flexibele uren en houden van je input en feedback. 
Met opleidingen en veel verantwoordelijkheid maak je het verschil en kan je persoonlijk groeien. 
 
Shoppingmandje?  
Let’s see if the shoe fits! Get in touch via work@dazzle-events.be en overtuig ons met jouw verhaal en 
CV. We zetten alvast een drankje koud! 

 
  


