
     

VACATURE LOCATIE ’T HARDE (OF BIDDINGHUIZEN) 

ALLROUND (LOGISTIEK) MEDEWERKER (FULLTIME) -  40 UUR P/W 

 

Dit is de rol 

Als allround (logistiek) medewerker is geen dag hetzelfde! De ene dag tref je in het magazijn de 

voorbereidingen voor de levering van artikelen voor bijvoorbeeld een feest, rijd je tussendoor naar 

locatie voor de levering van sanitair op een bouwplaats en laad je bij terugkomst de vrachtwagen.  

De andere dag bouw je op de feestlocatie de tent op, richt je deze in met vloer, meubilair, bar en 

verlichting, ben je het aanspreekpunt voor de klant en stuur je een aantal (oproep)medewerkers  

aan. 

Een volgende dag bouw je het feest of evenement weer af of haal je materiaal op bij een andere 

klant. Weer terug in het magazijn is het tijd om alles weer schoon te maken en kan tussendoor een 

verzoek komen voor de bezorging van bijvoorbeeld hekwerk. 

Als je ambitie hebt om door te ontwikkelen kan de functie worden uitgebreid met (commercieel) 

administratieve werkzaamheden als het beantwoorden van mails met klantaanvragen en het  

maken van offertes etc. 

 

Dit ben jij 

Het werk is veelzijdig en afwisselend en dat vraagt uiteraard ook om een flexibele instelling van jou 

als medewerker. Samen zorgen we dat elke dag het werk is gedaan en onze klanten tevreden zijn. 

Jij neemt daarin graag jouw verantwoordelijkheid. 

Een rijbewijs B(E) is een vereiste. (of je bent bereid E bij ons te behalen) 

 

Dit zijn wij 

Evento is een jong en ambitieus bedrijf. Het bestaat uit een klein team en er heerst een informele 

en goede sfeer. Er geldt een ‘handen uit de mouwen’ en ‘no nonsense’ mentaliteit.  

Als team staan we altijd klaar voor onze klanten. We komen op diverse locaties en we faciliteren 

vaak bijzondere gelegenheden en evenementen en krijgen daardoor een uniek kijkje  

‘achter de schermen’. 

  

 

 

 

 

 

 

Evento  

is op zoek naar een 

enthousiaste allround 

(logistiek) medewerker! 

 

Ben jij iemand die graag 

afwisselend werk doet? 

Steek jij graag de handen 

uit de mouwen? En durf je 

verantwoordelijkheid en 

leiding te nemen? Dan is 

deze vacature geschikt voor 

jou! 

D an 

St eek j  

 

Neem contact op met  

Gertjan van de Put   

06-57996107 

 

Of mail je sollicitatie en 

motivatie met bijbehorend 

CV naar Gertjan@evento.nl 

 

 

 

 

EVENTO  

PARTY&EVENT-RENT BV 

Postadres:  
Zuiderzee op Zuid 31 

8256 SP Biddinghuizen 
info@evento.nl 
06-57996107 

www.evento.nl 

 

 

 


