
 
 
Stageco Nederland is dé podiumleverancier in Nederland. Sinds de oprichting in 1991 is het bedrijf 
uitgegroeid tot trendsetter en marktleider. Stageco Nederland levert diverse podiumconstructies 
binnen de evenementenbranche. De diversiteit en de mogelijkheden zijn onbeperkt, dit weten onze 
klanten en die prestatie leveren wij als team.  
 
Wij zijn op zoek naar:  
 
Projectleiders 
 
Als projectleider bij Stageco werk je mee aan toonaangevende evenementen op unieke locaties. Je 
komt nogal eens van huis. Aan de hand van tekeningen bouw jij samen met jouw ploeg dát wat de 
klant heeft bedacht, om zo de ultieme constructie neer te zetten. Je bent aanspreekpunt voor 
opdrachtgevers en collega-podiumbouwers.  
 
Op welke eigenschappen moeten we kunnen bouwen? 
Een werkdag kan bij jou op ieder moment van de dag, of de nacht, ingaan. No problemo! 
Enig technisch inzicht is handig en het kunnen lezen van (digitale) tekeningen is een pre. Je bent in 
staat mensen aan te sturen. In drukke tijden weet je je hoofd lekker koel te houden. Jou maken ze 
niet zo snel gek. Je bent zelfstandig, denkt in oplossingen en niet in problemen.  
 
Best een pittige functie, vind je niet? Daarom is het fijn als je het volgende in je mars hebt: 

 jouw communicatieve vaardigheden zijn uitstekend te noemen; 

 je kunt anderen motiveren, coachen en overtuigen; 

 in bezit van rijbewijs (liefst BE); 

 bereid om onregelmatig te werken en soms meerdere dagen van huis te zijn; 

 pro-actief en een teamplayer; 

 technisch onderlegd; 

 je werkt graag voor een jong, innovatief bedrijf; 

 100% inzet om de klus te laten slagen. 
 

Wat schuift het? 
Een werkplek in een bruisende organisatie, waar de koffie goed is en de personeelsfeestjes 
onvergetelijk zijn. De functie is fulltime met de intentie voor een vast dienstverband. Je ontvangt een 
marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring.  
 
Enthousiast geworden? 
Overtuig ons met een pakkende motivatie en stuur ook je C.V. mee. Je kunt dit sturen naar 
info.nederland@stageco.com, t.a.v. Hilde Wenninkmeule. 
Heb je vragen? Schroom dan niet te bellen met 0573-256302. 
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