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Vacature Logistiek Medewerker 

 
Functieomschrijving 
 
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde Logistiek Medewerker 
 
Als Logistiek Medewerker ben je verantwoordelijk voor het beheer van ons magazijn, voor in- en uitgaande 
verhuur goederen, en het assortimentsbeheer. Daarnaast verzorg je transporten van en naar leveranciers, en 
opdrachtgevers. Ook zul je ingezet kunnen worden voor het op- en afbouwen van onze producties.  
We verwachten een proactieve werkhouding, je bent betrouwbaar, zorgvuldig en bent communicatief 
vaardig. Je hebt relevante werkervaring en bent bereid om aanvullende opleidingen/ cursussen te volgen. 
 

Functie-eisen 
 Minimaal 3 jaar werkervaring  
 Zorgvuldig en oog voor details 
 MBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur op gebied van Podium en Evenementen Techniek, of 

vergelijkbaar 
 Goede communicatieve vaardigheden 
 Beschikt over een goed praktisch inzicht 
 Bekend met AV materialen 
 Bekend met Rentman, of bereid om dit te leren 
 Proactief en geen 9 tot 5 mentaliteit 
 Teamplayer, maar ook zelfstandig en initiatiefrijk 
 Sociaal, service- en oplossingsgericht 
 In bezit van Rijbewijs B en rijbewijs E en C (of bereid om deze te halen) 

 

Wat wij jou kunnen bieden 
 

 Werken in een gezellig team met een informele werksfeer 
 Veel afwisseling, geen dag is hetzelfde 
 Leerkansen en doorgroeimogelijkheden 
 Ruime mate van zelfstandigheid 
 Een passend marktconform salaris en dito arbeidsvoorwaarden 

 
Bedrijfsprofiel 
 
Wij zijn een sterk groeiend audiovisueel bedrijf dat voor veel verschillende klanten werkt, zoals bekende  
automerken als Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti, diverse evenementen bedrijven, en vele andere 
organisaties. De omvang van onze projecten? 15 tot 50.000 man! 
We hebben een klein gezellig team en hebben allemaal passie voor hetgeen dat we doen: Mooie producties 
verzorgen tot in detail, met de beste materialen! 
 
Daarnaast hebben we een livestream video afdeling, en werken zowel op locatie als vanuit onze studio, waar 
we mooie producties verzorgen. 



 

 
 

 
Is je interesse gewerkt neem? Neem dan contact op met Edan van der Meer, via edan@audivio.nl. Nog 
twijfels vooraf of het wat voor je is, bel dan met Edan op 06-18501950. 


