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CHAUFFEUR 
Wil jij samen met ons bouwen aan de mooiste festivals 

en evenementen van de Benelux? Lees dan snel 

verder!



Functie: Meewerkend chauffeur

Wie is Gigant? 

En wie ben jij? 

Wat neem je hiervoor mee? 

Wat ga je als meewerkend chauffeur doen? 

Wat krijg je hiervoor terug?

Interesse?

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een meewerkend chauffeur. Ben jij in het bezit van 
het CE rijbewijs, zie jij Europa als jouw achtertuin en ben je bereid om ook zelf de handen uit de 
mouwen te steken? Dan ben jij misschien wel de “kilometervreter” die wij zoeken!

Bij Gigant International ontwerpen en bouwen we al ruim 35 jaar podia, evenementenconstructies en 

tijdelijke infrastructuren. Dat is al een hele tijd, maar we doen het nog elke dag met heel veel plezier! 
We werken voor de meest uiteenlopende opdrachtgevers zoals Tomorrowland, Dominator, Rock 

Werchter, Parkpop, Decibel Outdoor en the list goes on… Op dit moment werken we met een team 

van zo’n 35 Gigantico’s. Wegens groei van het bedrijf en verdere ontwikkelingen zijn we op zoek naar 

nieuwe Gigantico’s!

Onze perfecte kandidaat heeft ervaring als vrachtwagenchauffeur, een flexibele werkhouding en is 

gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de opbouw van diverse evenementen. Daarnaast is het 

belangrijk dat je zowel zelfstandig als in teamverband kunt werken. Kortom: een mooie combinatie van 

transport en podiumbouw! Ook vinden wij binding met de branche belangrijk. Ga jij graag naar 

evenementen en festivals? Dan is een baan bij Gigant wellicht iets voor jou!

-          Een gezonde portie werklust en een flexibele werkhouding;

-          Een pak collegialiteit en humor;

-          Minimaal één en bij voorkeur twee rechterhanden; 

-          Bij voorkeur een achtergrond in de logistiek;

-          Het CE rijbewijs;

-          Heftruckcertificaat is een pré.

Als meewerkend chauffeur ben je verantwoordelijk voor het transporteren van materialen van en naar 

projecten. Daarnaast behoort het ondersteunen van bouwploegen in de op- en afbouw van 

evenementen en laden en lossen van vrachtwagens op locatie tot je takenpakket. Jouw werkgebied is 

voornamelijk binnen de Benelux maar ook regelmatig daarbuiten. Voor onze verdiepingsvloeren 

maken wij namelijk ook wel eens een uitstapje buiten de Benelux.

-          Een fulltime en zeer afwisselende job in een groeiende organisatie;

-          De kans om je (verder) te ontwikkelen in de logistiek/evenementenbranche;

-          Een gezellige werksfeer waar teamgeest voorop staat;

-          Een markconform salaris, afhankelijk van kennis en ervaring;

-          Een goede pensioenregeling en reiskostenvergoeding.

Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature of heb je nog vragen? Neem dan contact 

op met Kevin Kessels (kevinkessels@gigantinternational.com / 0497 – 51 77 71). Wij nemen zowel 

starters als kandidaten met ervaring in overweging voor de functie!


