LET US ENTERTAIN YOU WITH A POSITION AT MERTENS AVR:
FULL-TIME MAGAZIJNMEDEWERKER
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MERTENS AVR
VACATURE MAGAZIJNMEDEWERKER

Mertens AVR is op zoek naar een magazijnmedewerker. In die functie zorg je samen met
je collega magazijnmedewerker voor de logistieke voorbereiding en afhandeling van de
dry hire en de producties. Dit doe je door zorgvuldig en nauwkeurig vertrekkende sets te
pakken, te controleren en te laden. Terugkerende sets zet je na een goede controle snel en
efficiënt terug in het magazijn. Je bezorgt apparatuur met storing aan de technische dienst
en informeert je collega (Manager Rental, Sales en Production Support) over eventuele
manco’s. Als magazijnmedewerker ben je na de Manager Rental, Sales en Production
Support de tweede sleutelfiguur in het bedrijf: dankzij jouw overzicht en nauwkeurigheid
zorg je ervoor dat elke set foutloos de deur uitgaat en je collega’s op productie zonder
zorgen kunnen bouwen en show draaien.
		

#nauwgezetheid #overzicht #zorgvuldigheid #stressbestendig 			

MERTENS AVR
Mertens AVR is een van de toonaangevende verhuurbedrijven op vlak van audio-, licht- en
rigging-apparatuur in Nederland en hét aanspreekpunt voor complexe audiovraagstukken.
We onderscheiden ons door een eenvoudige maar uiterst effectieve combinatie van
Groningse nuchterheid en efficiëntie, zeer sterke technische kennis en een persoonlijke
aanpak.
We focussen op dry hire en op de technische productie van evenementen. De pijlers daarvoor
zijn:
-

een sterk uitgebouwd en hoog-kwalitatief aanbod van materialen met zowel grote
volume-items als specials;

-

een klein sterk team;

-

een eigen Mertens AVR-DNA waarin de kwalitatieve lat hoog ligt, waarin je moet durven
hoogspringen en creatief zijn en waarin nooit ingeboet wordt op kwaliteit.
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De sectoren waarin we actief zijn, zijn onder meer:
-

belevingsevenementen: het Pauperparadijs, Jumping Jack, Friesian Proms,

-

festivals: Kingsland Groningen, Castlefest, Festival der Aa, Bevrijdingsfestival Groningen,
Night of the Koemarkt

-

theatertours: The Story of Robbie Willams met Charly Luske, Martijn Fischer, Woodstock
Legends

-

bands: Suzan&Freek, Danny Vera, Rondé

-

corporate events: IAAPA 2019 Parijs, Hertog Jan Prestige Dagen, GEO Promotion
Conferentie,

-

events: Eurosonic Noorderslag, FBK Games

FUNCTIEOMSCHRIJVING
HOOFDTAKEN
-

-

het voorbereiden van vertrekkende sets
-

klaarzetten sets o.b.v. de pakbonnen

-

laatste controle sets o.b.v. gezond verstand en een basiskennis techniek

-

laadplan bedenken en laden

het afhandelen van terugkerende sets
-

controleren op volledigheid van de sets o.b.v. de pakbonnen

-

ontbrekende items melden voor opvolging

-

controleren op goede werking apparatuur

-

niet-werkende appartuur overdragen aan de technische dienst

-

wegzetten van de sets en/of cross-overs voor vertrekkende sets

-

waken over de indeling, de netheid en het onderhoud van het magazijn en parking

-

opvolgen onderhoud van het wagenpark

-

occasioneel: transport, bouw- en breek van producties...

-

inspringen voor collega’s: je kan met een basiskennis techniek, materialen en planning
inspringen voor je collega’s op de planning. Heb je deze basiskennis nog niet dan ben
je bereid deze op te doen.
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TALENTEN
-

focus en zelfstandigheid: je kan je goed concentreren in drukke omstandigheden en
kan zelfstandig werken

-

zorgvuldigheid en nauwkeurigheid: kwaliteit ligt in details dus je kan ook heel zorgvuldig
en nauwgezet werken waardoor alle sets 100% compleet vertrekken en goed terug
gezet worden.

-

overzicht en inzicht: je kan goed overzicht houden in situaties waarin verschillende sets
tegelijkertijd vertrekken of elkaar kruisen. Daarbij zie je ook welke sets het best wanneer
gepakt worden, waar er cross-overs zijn, hoe je sets inzichtelijk in de loods klaar zet ...

PROFIEL
-

accuraat en zorgvuldig

-

zelfverzekerd en rustig

-

doorzetter

-

kan tempo houden en multitasken

OPLEIDING, KENNIS EN ERVARING
-

ervaring in een soortgelijke functie is zeker wenselijk;

-

ervaring in de sector is een pluspunt maar geen must;

-

basiskennis techniek en materialen is wenselijk maar geen must;

-

minstens MBO werk- en denkniveau;

-

minimaal rijbewijs B. Rijbewijs BE en C zijn een pluspunt.

AANBOD
-

voltijds contract van 1 jaar met na positieve evaluatie een verlening voor onbepaalde
duur;

-

competitief verloningspakket

Interesse of vragen? Neem dan voor 25 april 2022 contact op met Chris Mertens via
chris@mertens-avr.nl
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