VACATURE:
Full-Time Video operator/technicus

Wie zijn wij.
VRF BV Is de creatieve partner voor het leveren van audiovisuele benodigdheden voor de
evenementenbranche. Wij leveren onze diensten zowel in binnen als buitenland.
Op dit moment zijn we bijvoorbeeld druk bezig met de voorbereiding van het WK voetbal
welke plaats vind in Moskou.
Creativiteit, innovatie en flexibiliteit zijn 3 belangrijke kernwoorden in onze organisatie.
Wij creëren vooral Business to Business events denkende aan producties voor: Wink, Fjuze,
KPN, The Gardeners, Nationaal vuurwerk.
Naast deze opdrachtgevers zijn wij vaste leverancier van o.a. de Expo Haarlemmermeer en
het Sierraad te Amsterdam.
Creativiteit:
Wij werken dagelijks voor de meest vooruitstrevende opdrachtgevers die altijd hoog niveau
creëren. Wij zorgen voor de juiste technische creatieve invulling op elk concept.
Innovatie:
Wij vinden het belangrijk altijd met de nieuwste technologie te werken en ons daar in te
ontwikkelen zo zijn er vele mogelijkheden tot intern of extern opleiden.
Flexibiliteit:
Geen branche is zo veranderlijk als de eventbranche. Wij zijn hier als bedrijf dan ook
volledig op ingespeeld en bewegen graag mee met onze opdrachtgevers.

Functieomschrijving.
Als Video operator/technicus ben je gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met video.
je vervult een actieve rol op de vloer.
Als voorman en operator ben jij verantwoordelijk voor onze projecten, voornamelijk in het
zakelijk segment. Als team gaan wij altijd voor een 10. Naast de werkzaamheden op de
vloer, zal je onze projectmanagers ondersteunen met voorbereidende werkzaamheden op
kantoor zoals het maken van werktekeningen en het uitwerken van een video plan.

Taakbeschrijving.
Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:
- Het uitvoeren van projecten op locatie.
- Het aansturen van (freelance) collega’s op de locatie.
- Overleg plegen met projectmanagers voor komende evenementen.
- Het onderhouden van het contact met de klanten op locatie.
- Het bedienen van uitéénlopende projecten.
- Zorgen voor een soepele opbouw, show en demontage.
- Zorg dragen voor onze hoge kwaliteit standaard

Opleiding en ervaring.
Wij vragen minimaal de volgende opleidingen en ervaringen.
- MBO/HBO werk en denk niveau.

-

Aantoonbare ruime relevante werkervaring.
In bezit van rijbewijs B, C is een pré.
Allround affiniteit met licht en audio is een pré.

Wat verwachten wij.
Wij zien graag een grote dosis enthousiasme en passie voor de evenementen techniek. Je
bent communicatief vaardig, nauwkeurig en gestructureerd in zowel de voorbereiding als
uitvoer. Je bent flexibel, oplossingsgericht en stressbestendig. Je hebt geen 9 tot 5
mentaliteit. Je hebt een CAN DO! mentaliteit en bent meedenkend. Bij voorkeur ben je
woonachtig in de randstad.

Ons aanbod.
Wij bieden een uitdagende functie in een jonge en creatieve omgeving. Je werkt dagelijks
met hoogwaardige merken zoals. Barco ,Panasonic ,Samsung ,Roe voor toon aangevende
producties. Binnen onze organisatie zijn er meer als voldoende mogelijkheden voor
persoonlijke ontwikkeling en opleiding.
Ben jij de perfecte kandidaat die past bij VRF?
Stuur je CV met motivatiebrief naar luc@vrf.nl of bel met 085-4892060

VRF BV.
Frankweg 2
2153 PD Nieuw-Vennep
Tel: 085-4892060
www.vrf.nl

