
 
 

Vacante stageplaats The Suppliers 
 
Functieomschrijving  
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde aanpakkers op het gebied van op- en afbouw van 
evenementen. Werk je het liefst in de buitenlucht en ben je niet vies van fysiek zwaar werk? 
Heb je daarnaast gevoel voor humor en ben je lekker flexibel? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Wij zijn zo snel mogelijk op zoek naar extra handjes voor ondersteuning bij het op- en 
afbouwen van verschillende evenementen. In ons magazijn in Soest staan alle materialen 
opgeslagen, welke moeten worden klaargezet voor aanvang evenement. Na afloop van een 
evenement help je mee aan de afbouw en laad je alle materialen in de vrachtwagen. Als de 
afbouw klaar is ga je verder in het magazijn. Alle materialen moeten namelijk weer schoon 
en netjes op z’n plek teruggezet in het desbetreffende magazijn schap. Klaar voor volgend 
gebruik! 
 
Functie-eisen 
  

 Fysiek sterk 
 Geen 9 tot 5 mentaliteit 
 Teamplayer, maar ook zelfstandig en initiatiefrijk 
 Creatief en oplossingsgericht 
 In bezit van Rijbewijs B (zou mooi zijn) 
 Technisch inzicht  
 Sociaal en servicegericht  

  
Wat wij jou kunnen bieden 
  

 Werken in een gezellig team met een informele werksfeer 
 Veel afwisseling, geen 1 dag is hetzelfde 
 Een goede naam voor op je CV 
 Het opdoen van vakgerichte werkervaring 
 Een prima stagevergoeding 
 Een leerzame stage bij een erkend leerbedrijf 

  
Bedrijfsprofiel 
Wij zijn een door de SBB erkend leerbedrijf. Ook zijn wij een enorm gezellig team dat hard 
voor elkaar werkt. Binnen onze organisatie NoName-Group opereren middels meerdere 
bedrijven; waaronder The Suppliers, Dutch7 en StageCarpet. We organiseren evenementen 
voor bedrijven, particulieren en publiek. Dat doen we met enthousiasme en bevlogenheid. 
Constante kwaliteit en service is het uitgangspunt, het creëren van onvergetelijke ervaringen 
is ons doel! 
 
Bij interesse kan je contact opnemen met Daniëlle van der Veen, via 
danielle@thesuppliers.nl.  
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