Vacature: Infracrew (Freelance)
GIGTECH is een ICT-dienstverlener die onder alle omstandigheden stabiele en betrouwbare ICToplossingen 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:
Infracrew op freelance of payroll basis. De piek van onze projecten ligt in de periode mei tot en met
september. In deze functie werk je actief mee aan de opbouw van onze projecten waarbij je UTP en
glaskabels trekt, netwerkapparatuur plaatst en aansluit en Wi-Fi- en straalzender apparatuur ophangt
en uitricht. Je werkt onder leiding van de Site Manager en houdt nauw contact met de Netwerk
Engineers.

Het takenpakket in vogelvlucht
•
•
•
•
•
•

Het volgens plan uitrollen en knijpen van UTP kabels en het uitrollen van glasvezel.
Het plaatsen van switches op locatie en het aansluiten van kabels.
Het ophangen en uitrichten van Wifi- en straalzenders.
Het lossen van transporten en het plaatsen van containers met heftruck.
Het op orde houden van de werkplek en lokale magazijnen.
Incidenteel verricht je magazijnwerkzaamheden en onderhoud aan het materiaal.

Gezochte kandidaat
We vinden het belangrijk dat je beschikt over aantoonbare ervaring met het werken op evenementen
als bijvoorbeeld site crew, stage hand, geluids- of lichttechnicus. Je bent gedreven, houdt van
aanpakken en weet ook onder hoge druk de kwaliteit niet uit het oog te verliezen. Verder heb je
interesse in en sterke affiniteit met ICT in brede zin.
Voor deze functie is het van belang dat je in het bezit bent van rijbewijs B en eigen vervoer. Wanneer
je in het bezit bent van een heftruckcertificaat en/of een certificaat ‘veilig werken op hoogte’ heb jij een
streepje voor.

Reageren
Herken je jezelf in het profiel en wil je reageren? Stuur dan je motivatie en cv onder vermelding van
“Vacature infracrew 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.

Verbinding.
Altijd. Overal.
Voor tijdelijke & vaste locaties

www.gigtech.nl

