Stagehand / pomočnik za
postavljanje in razstavljanje
(m/ž/d) za dogodke v EU
eps je eden izmed vodilnih mednarodnih ponudnikov infrastrukture za dogodke za prireditve v živo in ima ta privilegij, da
sodeluje z nekaterimi največjih in najuspešnejših turnej in festivalov zadnjih 25 let.
Za izvajanje naših dogodkov iščemo za sezono 2022 (med marcem in septembrom) motivirane sodelavce »stagehands« /
pomočnike za postavljanje in razstavljanje (m/ž/d), ki bodo skupaj z nami skrbeli za varnost pri dogodkih in nepozabna
doživetja na tisoče gostov dogodkov!

PREDNOSTI ZATE





Potovanje skupaj z našo ekipo pomočnikov na razne dogodke, npr. glasbene, športne, kulturne prireditve in sejme po vsej
Evropi (glavna območja dela: Nemčija, Italija, Španija, Francija itn.)
Odkrivanje novih kultur, mest in držav
Proste dneve med prireditvami (off-days) lahko izkoristiš po svoje, za raziskovanje okolice ali sklepanje kontaktov
Za naše delovno mesto poklicne izkušnje niso potrebne. Veselimo se vsakega!

TVOJ PROFIL










Starost najmanj 18 let
Vozniško dovoljenje kategorije B (zaželeno)
Znanje jezika: angleščina (ustno in pisno)
Osebni dokumenti v originalu, kot npr.:
osebna izkaznica/potni list
vozniško dovoljenje
cepilna knjižica
(Cepljenje proti COVID-19 je koristno, vendar ni nujno
obvezno.)
Visoka pripravljenost za potovanja
Pripravljenost za delo ob koncu tedna in izmensko delo
Telesna vzdržljivost in morebitna obrtniška znanja
Za naše delovno mesto poklicne izkušnje niso potrebne in
veseli bomo vsakega začetnika, a seveda tudi vsakega
poklicno izkušenega

NAŠA ONUDBA










Raznolika dela na kraju prireditev
Temeljito uvajanje in spremljanje na samem kraju,
ki ga nudijo naši izkušeni supervizorji
Privlačno in skladno z uspešnostjo pravično plačilo
Ob dobri uspešnosti dodatek na plačo
Zagotovljeno prenočišče, hrana, delovna oblačila in
vsi ukrepi v zvezi s COVID (kot npr. FFP2 ali
medicinske maske, hitri testi itn.)
Načrtovanje potovanja in vse organizacijske naloge
v zvezi s tvojim delom opravimo mi
Predhodno šolanje za tvoje naloge

TVOJE NALOGE




Postavljanje in razstavljanje pri prireditvah kakršne koli vrste
po vsej Evropi
Priprava materiala za natovarjanje in raztovarjanje
tovornjakov ter za samo uporabo
Natovarjanje in raztovarjanje tovornjakov

SMO TI VZBUDILI ZANIMANJE?

Potem pošlji prijavo z življenjepisom in kratkim dopisom na elektronski naslov:
recruiting@eps.net
Veselimo se tvoje prijave!
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