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Vacature: Meewerkend Sitemanager (Freelance) 
 
GIGTECH is een ICT-dienstverlener die onder alle omstandigheden stabiele en betrouwbare ICT-
oplossingen van hoge kwaliteit kan bieden, ongeacht de locatie, het aantal gebruikers en de uitdagingen 
die bijvoorbeeld de evenementenbranche met zich meebrengt. Vanuit deze behoefte is GIGTECH in 
2014 ontstaan, en klein team van zeer gemotiveerde technische specialisten met een passie voor 
evenementen. 
 
De hoge standaarden en extreme focus op betrouwbaarheid uit de evenementenwereld nemen we mee 
naar al onze opdrachten, van festivals tot schoolgebouwen. Hierbij kun je denken aan grote 
Nederlandse festivals zoals Pinkpop, Lowlands, Concert at Sea, Mysteryland, North Sea Jazz en 
Defqon1, maar ook aan evenementen zoals de Libelle Zomerweek, Dutch Grand Prix of het 
International Film Festival Rotterdam. Hiernaast verbreden wij steeds meer onze afzetmarkt door ook 
onze betrouwbare verbindingen te leveren aan onder andere scholengemeenschappen, horeca en 
bouwplaatsen. 
 
Ter ondersteuning van onze mensen en werkzaamheden is GIGTECH projectmatig opzoek naar een: 
Meewerkend Sitemanager op freelancebasis. De piek van onze projecten ligt in de periode mei tot en 
met september. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het in goede banen leiden én opleveren 
van onze projecten en werkzaamheden op locatie.  
 
Het takenpakket in vogelvlucht 
• Aansturen van het team van ‘infra-crew’ medewerkers die de fysieke werkzaamheden uitvoeren 
• Het eerste aanspreekpunt zijn tijdens de uitvoer van onze werkzaamheden bij onze klanten 
• Actief deelnemen in productionele overleggen met de klant en bij ons intern 
• Het aanvragen, coördineren en inzetten van alle benodigdheden voor de juiste en veilige uitvoer 

van onze projecten 
• Draagt samen met de projectleider de verantwoordelijkheid over het gehele project. Denk hierbij 

aan transporten, planningen, materialen en de kwaliteit van de opleveringen 
• Projectmatige administratie op basis van budgetten voor onze verkoopproducten, uren- en 

kilometerregistratie 
• Waar nodig ondersteun je de infra-crew in de werkzaamheden 

 
Gezochte kandidaat 
De gezochte kandidaat heeft een afgeronde MBO opleiding richting AV/IT Techniek, Eventmanagement 
of een gelijkwaardig diploma met aanvullende ervaring in techniek of evenementen. Ervaring in het 
aansturen van mensen en het zelfstandig kunnen draaien van grote projecten is een must have. 
Ervaring in de evenementenbranche of culturele sector is uiteraard een pré. Omdat de functie veel 
verantwoordelijkheid kent is het van belang dat zelfstandig werken, een oog voor kwaliteit en goed 
kunnen communiceren met klanten de belangrijkste eigenschappen zijn. De functie maakt onderdeel 
uit van een klein maar hecht team in een groeiend bedrijf waarin samenwerking, oprechtheid en liefde 
voor het vak door iedereen gedeeld wordt. 
 
Reageren 
Herken je jezelf in het profiel en wil je reageren? Stuur dan je motivatie en cv onder vermelding van 
“Vacature Meewerkend Sitemanager freelance” uitsluitend per e-mail naar vacature@gigtech.nl. 
Voor meer informatie mail je naar dit e-mailadres, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. 
 


