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Gigant International
Gigant International is een gevestigde naam in de evenementen- en expo branche. En sinds kort
richten we ons ook specifiek op bouw- en infra gerelateerde projecten. Al ruim 30 jaar ontwikkelen,
construeren, verhuren en bouwen wij podium- en evenementenconstructies, verdiepingsvloeren en
tijdelijke publieksconstructies. Dit doen we voor een grote diversiteit aan opdrachtgevers in met name
Nederland, België en Duitsland, maar ook soms (ver) daar buiten.
Wil je meer weten over de projecten waar we dagelijks aan werken? Check dan onze website via:
www.gigantinternational.com

Projectleider @ Gigant International
Bij Gigant houden we er van om samen “mooie constructies te bouwen”, we zijn van het type “niet
lullen maar poetsen” en “we doen wat we beloven”. Jij ook? Wij zijn op zoek naar een projectleider die
ons komt versterken om samen keihard te werken aan mooie en geslaagde projecten voor onze
klanten. Dat doen we in snelle, dynamische en technische branches, waar stilstaan achteruitgang
betekent en geen dag hetzelfde is. Heb je relevante werkervaring in de evenementen, expo en/of
bouw- en infra branche en wil je meewerken aan de mooiste projecten? Dan zijn wij opzoek naar jou!

Werkzaamheden
Als projectleider ben je bij Gigant de SPIL tussen het sales-team en de klant. Je doet de volledige
werkvoorbereiding van verschillende projecten. De focus ligt hierbij op projecten in de
evenementenbranche. Om ieder project tot een succes te maken sta je er niet alleen voor, maar neem
jij de leiding. Je analyseert de aanvraag die bij ons sales-team binnen komt, en pakt het project
vervolgens van B-Z over om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierdoor heb jij het totaal
overzicht van een project en houden we de lijntjes met de klant en andere betrokken partijen kort, wat
extra prettig is voor alle partijen.

Waar ben je de hele dag mee bezig?
Klantencontact en productiemeetings
Bezoeken van (evenementen)locaties om een beeld te krijgen van de technische, logistieke en
crew-specifieke aandachtspunten.
Maken van technische tekeningen met behulp van SCAD Re-Event (afgeleide van Auto-cad)
Berekenen van constructies met ondersteuning van onze constructeurs
Maken van planningen in overleg met onze crew- en logistieke planners
Maken van laadlijsten voor onze Warehouse-boys
Aansturen van ons ervaren team building-hero’s op locatie bij omvangrijke projecten
Nazorg- en evaluatie waarbij we altijd streven naar perfectie.
Investeren van tijd en energie in het onderhouden/opbouwen van een langdurige klantrelatie die
we altijd nastreven.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wat bieden we?
Een toffe en informele sfeer waar keihard werken en plezier hebben centraal staan.
Werken in een bedrijf met alle benodigde (technische) kennis in huis voor het realiseren van
succesvolle en bijzondere projecten.
Een omgeving waar lef tonen aangemoedigd wordt en waar ruimte is voor het aangaan van
uitdagingen en het najagen van je eigen ambities.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals telefoonvergoeding, eigen laptop,
reiskostenvergoeding, goede pensioenregeling, een pingpongtafel en dartbord voor tijdens de
pauzes, de #Vrijmibo.
Een goed salaris.
Gezellige en vaak legendarische crewborrels en teamactiviteiten (ben jij de nieuwe koning van het
Gigant-dartstoernooi of liggen tafeltennis of bowlen je beter?).

Ben jij degene die we zoeken?
Stuur dan je CV en motivatie naar projectleiding@gigantinternational.com. Heb je vragen over de
vacature? Neem dan contact op met Niek, via 0497-517771.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

