
 

 

 

 

 

Wij hebben een leuke stageplek beschikbaar waarbij je in contact komt met de grootste 

festivalorganisatoren in binnen- en buitenland! 

 

Stage: medewerker evenementen organisatie 

(periode: in overleg) 

Doel van de functie: 

Het zorgdragen voor een goede voorbereiding van onze aanwezigheid op diverse grote evenementen 

(Lowlands, Tomorrowland, Defqon etc..) in binnen- en buitenland. Deze aanwezigheid betreft zowel 

onze producten als ook ons team wat in het hoogseizoen uit meer dan 100 mensen bestaat. 

 

Wat ga je doen? 

In het voorjaar start de afdeling back-office met de voorbereidingen voor de festivals. Wat houdt dit 

in: 

 Contact met festivalorganisatoren om afspraken te maken 

 Organiseren Meet & Greet 

 Werven van personeel  

 Personeelsplanningen maken 

 Toegang, parkeerkaarten, catering regelen 

 Vervoer regelen 

 Draaiboek maken 

Er zijn nog tal van overige werkzaamheden die gedurende het seizoen gedaan moeten worden, je 

zult je geen moment vervelen. Daarnaast gaan we ook regelmatig op werkbezoek om te controleren 

of alles loopt zoals het moet lopen. 

Heb je zelf ideeën voor een goede invulling van je stage of heb je een opdracht vanuit je opleiding 

dan is dit natuurlijk bespreekbaar. 



Jij hebt hét: 

 Je weet je hoofd koel te houden en op het juiste moment te ‘pieken’ 

 Goede communicatieve eigenschappen en beheersing van de Nederlandse taal 

 Organisatietalent 

 Zelfstandige en proactieve werkhouding 

 Humor en Brabantse nuchterheid 

 

Jij verdient hét: 

Je komt te werken in een inspirerende en bruisende omgeving met een Brabantse 

mentaliteit waar je je geen moment zult vervelen. Eigen initiatief wordt enorm gewaardeerd 

en je krijgt van ons de vrijheid om jezelf te ontwikkelen en kennis te delen met je collega’s. 

Je werk wordt direct toegepast in de praktijk en de resultaten zullen dus ook direct 

meetbaar zijn. 

Wij bieden je een uitdagende werkervaring/stageplek, goede begeleiding, marktconforme 

vergoeding en de mogelijkheid om je netwerk op te bouwen. 

 

Wij zijn: 

Van Overbeek Sanitair is in Europa marktleider op het gebied van mobiel, hoog kwalitatief, water 

gespoeld sanitair (géén dixies!) voor (grote) festivals en evenementen. Met een hecht team 

specialisten verzorgen wij ieder jaar meer dan 200 festivals en evenementen in Europa. Onze 

producten zijn dusdanig ontwikkeld dat ze eenvoudig tijdelijk op locatie geplaatst kunnen worden. 

Op evenementen zoals Lowlands, Zwarte Cross, Tomorrowland, maar ook op festivals in landen als 

Frankrijk, Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn wij verantwoordelijk voor het sanitair.  

Vanuit ons kantoor in Oirschot zijn wij op zoek naar jou! 

 

Interesse 

Is je interesse gewekt en wil je actief deel uitmaken van ons enthousiaste team? Mail je 

motivatie en c.v. naar j.hooijen@van-overbeek.nl. 
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