
Wie wij zijn?
Smile Licht En Geluid Utrecht faciliteert met passie en een glimlach audiovisuele techniek op business-events, 
congressen, bijeenkomsten of bedrijfsfeesten. Professionele geluidsinstallaties, exclusieve lichtshows en -
ontwerpen, feilloze livestreams en state-of-the-art videoprojecties met superstrakke content.

Daarnaast exploiteren we een livestreamstudio die gevestigd zit in ons eigen pand in Utrecht. Studio Stream is een 
plug & play studio voor o.a. talkshows, webinars, conferenties.

Smile is dé specialist in licht-, video en geluidstechniek, rigging en stroomverdeling voor events!

Wat ga jij doen?

• Je stelt korte- en langetermijn(crew-)planningen op voor al onze producties
• Als verbinder schakel je met- en beheer je op een informele wijze de crew pool
• Je analyseert en monitort dagelijks de effectiviteit en efficiëntie van de planning
• Ondanks ons zeer lage ziekte verzuim, verwerk je de ziekmeldingen en

zorgt ervoor dat de planning altijd strak staat
• Kortom; jij bent de eindbaas van onze crewplanning

• klaar met een opleiding MBO-4 of HBO en hebt ervaring op het gebied van plannen
• zelfstandig in de werkzaamheden die we voor je hebben
• communicatief vaardig met de Nederlandse taal
• iemand die graag de regie pakt
• flexibel en hoeft niet perse van 9 tot 5 te werken
• minimaal 32- 40 uur p.w. beschikbaar (uren zijn bespreekbaar)
• iemand die het overzicht heeft en lekker kan puzzelen
• een sociale topper die graag een praatje maakt
• goed in tafeltennis, ezelen en/of toepen

• Geld 
• Een zeer leuk, informeel en flexibel team met korte communicatielijnen
• Twee keer per jaar een teamuitje
• Een prettige en flexibele werkomgeving, waarbij (deels) thuiswerken een optie is
• Reiskostenvergoeding
• Een magazijn vol materialen die je mag gebruiken voor eigen feestjes
• Een fijne kantine met onbeperkt koffie/thee/fris, fruit en lunch
• Ruimte om jezelf en onze organisatie te laten groeien
• Een laptop zodat je flexibel en overal waar je wil kan werken
• Een contract voor een 1-jarig dienstverband, die bij goed

functioneren naar onbepaalde tijd wordt omgezet

Interesse?
Ben je enthousiast geworden en wil je bij ons aan de slag? Dan nodigen we
je graag uit om eens een kop koffie/thee met ons te komen drinken. Stuur 

ons je motivatie en CV en we nemen snel contact met je op! Mail naar
info@smile-utrecht.nl of neem bij vragen contact op met Remko via 0346 550 531.

CREW PLANNER 
GEZOCHT!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Wat we je te bieden hebben?

Wat zoeken we? Jij bent …

Wat ga jij doen?

Wie wij zijn?

Interesse?

Word jij onze nieuwe plan koning(in)? Heb jij het in je om met een smile onze crewbezetting 
in elkaar te puzzelen? Dan ben jij degene die wij zoeken!

mailto:info@smile-utrecht.nl

