
 

 

 

 

 

Altijd al backstage willen werken? 

Ben jij iemand die van aanpakken weet en de kans wil grijpen om samen met ons de mooiste 

en grootste festivals in Europa te bouwen? Wij zoeken jou!!! 

 

Allround medewerker/monteur (fulltime) 

Wij zijn: 

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

gespoeld sanitair (toiletten en douches) voor (grote) festivals en evenementen. Met een hecht team 

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

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.  

 

Jij hebt hét: 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste  collega’s met 2 rechterhanden. Bij voorkeur heb je ervaring in de 

techniek en/of interesse in dit vakgebied.   

Ben je ook nog een teamspeler met een probleemoplossend vermogen, stressbestendig en bereid 

om in het festivalseizoen overuren te maken? Dan zoeken wij jou!! 

 

Wat ga je doen:  

Na een gedegen inwerkperiode ga je de onder andere de volgende werkzaamheden 

verrichten: 

• Op- en afbouwen van sanitaire voorzieningen zoals (vacuüm) toiletten, douches 

etc., op (inter)nationale evenementenlocaties tijdens het festivalseizoen; 



• Technisch support verlenen tijdens evenementen en festivals (een aantal 

weekenden per seizoen, altijd in overleg); 

• Zelfstandig uitvoeren van reparaties en het plegen van onderhoud aan onze 

producten, al dan niet op locatie; 

• Assembleren van nieuwe producten en het uitvoeren van regulier onderhoud in 

onze productiehal in de wintermaanden. 

 

Jij verdient hét 

• Een uitdagende en veelzijdige fulltime functie binnen een succesvol, innovatief en 

groeiend bedrijf; 

• Beloning die past bij de werkzaamheden; 

• Kansrijke werkomgeving met goede mogelijkheden om jezelf verder te 

ontwikkelen;  

• Je komt te werken in een team met gedreven en enthousiaste collega’s en met 

een informele Brabantse werksfeer. 

Interesse 

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

Mail dan zo snel mogelijk je sollicitatiebrief en c.v. naar j.hooijen@van-overbeek.nl 
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