
 

 
 Vacature full-time projectleider

bij Mertens AVR

Bedrijf
Mertens AVR is een audio-, licht en riggingbedrijf in Groningen dat gespecialiseerd is in de 
technische productie van evenementen en in de dry hire van audio- en lichtmateriaal. We zijn 
actief in de theaterwereld, festivals, touring, corporate events, unieke locatieproducties. We 
werken met een klein team waarin elk teamlid een eigen specialisatie heeft. Binnen dit team 
zijn eigen initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel, vooruit denken, samenwerking en snel kunnen 
schakelen een tweede natuur. Om dit team te versterken zijn we op zoek naar een full-time en 
ervaren projectleider.

Functie
-   voorbereiden en realiseren van technisce producties met 
 -  analyseren van de vraag van de klant
 -  uitvoeren van locatiebezoek
 -  zoeken van optimale invulling voor techniek, personeel en transport
 -  maken of aanvragen van geluids- en/of lichtplannen
 -  overleggen met de verantwoordelijke dry hire over de beste technische invulling van het 
              project en eventuele inhuur
 -  afstemming met en adviseren van de klant over de technische invulling
 -  opmaak van call sheets
 -  overleg met en aansturing van magazijn voor het voorbereiden van sets
 -  begeleiden van productie op locatie 
 -  administratieve afwerking van productie 
-   het opbouwen van goede en duurzame relaties met bestaande en nieuwe klanten  
-   pro-actief zoeken naar nieuwe klanten en opdrachten 

Profiel
We zoeken iemand die:
-   ruime ervaring heeft met het voorbereiden en uitvoering van producties 
-   goede technische kennis heeft van audio- en lichtapparatuur
-   sterke communicatieve vaardigheden heeft en klantvriendelijk is
-   zelfstandig is en die snel kan schakelen
-   bereid is tot weekend- en avondwerk
-   die minimaal een rijbewijs B heeft
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Werktijden
Voor de functie van projectleier werk je in functie van de projecten die je beheert. Dit betekent 
dat je je tijd zelf invult en zowel avond- als weekendwerk doet. De voorbereiding en afhandeling 
van projecten gebeurt op kantoor in Eelde.

Contract & verloning
Mertens AVR biedt
-  een voltijds contract van 40u na een positief geëvalueerde proefperiode 
-  een marktconform loon
-  pensioensparen
-  vergoeding woon-werkverkeer

Heb je interesse? Stuur je cv naar chris@mertens-avr.nl

Werkwijze
We bekijken je cv zo snel mogelijk. Als we denken dat er een match is, nodigen we je uit voor 
een eerste kennismakingsgesprek met Chris Mertens. In een eventuele tweede stap plannen 
we een gesprek met een projectleider. Vinden jullie elkaar, dan vragen we of het mogelijk is een 
dag mee te lopen met de projectleider. Op basis van deze ervaringen wordt vervolgens een 
beslissing genomen over de aanwerving.

  
Contactgegevens
Mertens AVR
Burg. J.G. Legroweg 98A
9761TD Eelde
050 – 577 69 09


