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VACATURE: Logistiek Medewerker / Installateur (M/V/X) 

E-Demonstrations 

Na bijna 25 jaar is E-Demonstrations NV (www.e-demonstrations.be) een vaste waarde in de sector van evenementen, beurzen, road-
shows en het brede spectrum van marketing en communicatie. Concreet zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van creatieve concepten 
& ideeën voor lokale en internationale bedrijven, vaak via communicatie-, marketing- en eventbureaus. Dit kan gaan van A tot Z 
eventorganisatie, maar ook standenbouw voor beurzen, maatwerk en decoratie, grafisch ontwerp & print, opslag en beheer van 
materialen en zelfs internationale road-shows behoren tot onze corebusiness. 

Klanten kunnen bij ons terecht voor de totaaluitvoering van interne en externe marketing- & salesacties die we door onze in-house kennis 
en vaardigheden efficiënt en snel naar een mooi resultaat omzetten 

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar Logistieke Medewerkers/Installateurs (B, BE, C, CE). 

Functiebeschrijving: 

Als Logistiek Medewerker/Installateur vorm je een belangrijke spilfiguur op het terrein! Vertrekkende vanuit ons hoofdkwartier in Wilrijk 
word je ingeschakeld voor allerlei logistieke opdrachten in het kader van evenementen en marketingcampagnes in België en soms ook in 
het buitenland. In functie van de projecten werk je hiervoor nauw samen met de andere logistieke medewerkers, eventuele technici en 
de projectmanagers binnen E-demonstrations.  
 
Daarnaast heb je vaak ook rechtstreeks contact met onze klanten en leveranciers. 

Je takenpakket omvat onder andere: 

• Aankleding, decoratie en inrichting van beursstanden en events 
• Montage en demontage van visibiliteitsmaterialen & POS-materialen 
• Transport van en naar evenementen, communicatiecampagnes en marketingacties in binnen- en buitenland. 
• Logistieke ondersteuning en permanentie tijdens evenementen, roadshows,... 
• Eventuele voorbereidende activiteiten in het magazijn 

Gezocht profiel: 

• Je beschikt over een diploma TSO of deed reeds ervaring op in de sector 
• Je bent geïnteresseerd om te werken in de logistieke/evenementiele sector 
• Je hebt minstens een rijbewijs B en bent bereid om extra rijbewijzen te halen. Rijbewijzen BE, C of CE zijn pluspunten 
• Je on-the-job-training voorzien wij, maar een relevante technische opleiding is een bijkomend pluspunt 
• Je kan je perfect vinden in de waarden van E-demonstrations en bent bovenal bereid om zeer flexibel te werken 
• Je hebt oog voor elk detail en werkt nauwkeurig 
• Je spreekt goed Nederlands. Kennis van Engels en Frans zijn pluspunten 
• Je hebt geen 9 to 5 mentaliteit  
• Je kan zowel in team als zelfstandig werken. 

 
Wanneer je extra attesten kan voorleggen die een meerwaarde vormen binnen de functie (bvb VCA-attest, attest 
vorkheftruckchauffeur,...) is dit een meerwaarde maar is niet noodzakelijk 

Aanbod: 

Wat wij bieden: 

• Een voltijds arbeiderscontract van onbepaalde duur 
• Een aangename no-nonsense omgeving met veel flexibiliteit 
• Een zeer afwisselend takenpakket 
• Een competitief loon aangevuld met extralegale voordelen 
• Een bedrijfsvoertuig 
• De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en het behalen van extra rijbewijzen 

 


