Wie zijn wij?
Airworks Inflatables BV is al bijna 20 jaar marktleider en trendsetter op het gebied
van opblaasbare (decor) sculpturen voor festivals en shows van ‘s werelds meest
succesvolle artiesten. Denk hierbij aan evenementen zoals de opening ceremonies
van de Olympische spelen, grote (inter)nationale muziekfestivals en concerten van
onder andere Rolling Stones en Katy Perry.

Fulltime (Internationaal) PROJECT MANAGER (m/v)
Standplaats: Amsterdam

Kennis
- HBO/WO werk-en denkniveau
- 5-10 jaar (internationale) relevante werkervaring als projectmanager binnen complexe
technische projecten binnen de decor- en evenementen branche
- Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift
Vaardigheden
- Ervaring op het gebied van decor installatie en/of theatertechniek incl. klimmen en
rigging
- Communicatief zeer vaardig, op alle niveaus
- Gestructureerde werker
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Wij bieden
Wij bieden een uitdagende en zelfstandige functie met veel vrijheid en eigen
verantwoordelijkheid binnen een innovatieve en groeiende onderneming met betrokken
en professionele, maar vooral creatieve collega’s. De arbeidsvoorwaarden zijn
marktconform en het salaris is afhankelijk van leeftijd en relevante werkervaring.
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- Contactpersoon van opdrachtgevers, adviserend en begeleidend;
- Voorbereiden, plannen en uitvoeren van alle (technisch) productionele zaken
besproken met de opdrachtgever;
- Het aansturen van (en meewerken met) de betrokken crew op locatie;
- Bewaken van de veiligheid;
- Werken binnen de gestelde budgetten en verantwoordelijk voor de resultaten van
de projecten;
- Zelfstandig leiden van grote producties wereldwijd
- Bedenken en verbeteren van werkprocessen
In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan de Algemeen Directeur.

Airworks Post address:
P.O. Box 11
1380 AA Weesp
The Netherlands

Jouw Missie
Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor de voorbereidingen en uitvoer van
diverse projecten op locatie. Daarnaast zorg je ervoor dat we door toepassing van de
nieuwste technieken en materialen innovatief en vernieuwend blijven. Daar horen de
volgende taken en verantwoordelijkheden bij:

Airworks Studio:
Bloemendalerweg 51
1382 KB Weesp
The Netherlands

Om de ambitieuze groei en het succes van Airworks voort te zetten en uit te bouwen
zijn wij ter versterking van ons team op zoek naar een:

- Stressbestendig
- Uitstekend technisch inzicht en projectmanagementvaardigheden

Herken jij je in dit profiel en ben je gemotiveerd om bij Airworks te werken? Stuur
dan je motivatiebrief en een C.V. met foto naar: info@airworks.nl
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Chantal Durlacher, Office Manager,
op telefoonnummer 0294-483428.

Verhuurmedewerker opblaasbaar decor

De functie
Je bent het eerste aanspreekpunt in de werkplaats en weet precies waar alles opgeslagen is.
Je zorgt ervoor dat onze producten schoon en op de juiste manier worden opgeslagen en
beheerd. Je zet de verhuurobjecten klaar voor onze klanten. Bij retour ontvangst controleer
je de inflatables voordat deze opgeborgen worden. Je zorgt voor een goede organisatie,
verhuuradministratie en communicatie. Verder draag je bij aan de dagelijkse werkzaamheden die in de werkplaats plaatsvinden en denk je mee hoe we de werkprocessen
nog efficiënter en effectiever kunnen inrichten.

Wie ben jij?
 Je bent flexibel en kunt goed in teamverband werken
 Je hebt een mbo denk – en werkniveau
 Je bent ordelijk ingesteld en hebt een technische achtergrond
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent in het bezit van
rijbewijs B
 Je bent minimaal 3 dagen en flexibel meerdere dagen inzetbaar en woonachtig in de
omgeving van Weesp
 Je bent flexibel in je werktijden en bent altijd beschikbaar in de drukke zomermaanden
juni/juli/augustus en plant je vakantie op de rustigere momenten.
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Je bent flexibel en kunt dus ook ingezet worden voor koerierswerkzaamheden, het
onderhoud van de werkplaats, wagenpark en het terrein.
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Ben jij 3 tot 5 dagen flexibel beschikbaar om in onze werkplaats te werken? We zoeken een
collega die helpt bij het klaarzetten, testen en onderhouden van onze opblaasbare
kunstobjecten.

Airworks Post address:
P.O. Box 11
1380 AA Weesp
The Netherlands
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Airworks Studio:
Bloemendalerweg 51
1382 KB Weesp
The Netherlands

Persoonskenmerken & houding
- Teamplayer
- Enthousiast
- Doortastend
- Gedreven persoonlijkheid
- Daadkrachtig, resultaatgericht en de ambitie om Airworks internationaal te
vertegenwoordigen

Solliciteren?
Stuur je CV met brief voorzien van motivatie naar info@airworks.nl. Voor meer informatie
over
de vacature kun je contact opnemen met Chantal Durlacher, Office Manager, op
telefoonnummer 0294-483428.

To join our team in the Netherlands we currently seek a technically skilled, highly professional

Experienced 3d Artist
Creating sculptures for the world's top music acts, theater and sports events.
Key responsibilities
 Create high resolution 3d meshes and multichannel textures
 Creation of 3d meshes for fabric patterning

Bonus skills and experience
 Event or real world design experience
 Traditional artistic skills, drawing, painting and sculpture
 A good communicator, able to work within a multi-disciplined team on tight deadlines
About you
 You have a passion for 3D and know your way around all the popular tools
 Your portfolio proves your attention to detail and understanding of basic graphical
principles: light, shadow, colour, form etc.
 You have experience in the 3D field, with either games or related industries
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Desired skills and experience
 Advanced working and technical knowledge of cinema4d
 Ability to work from reference materials, such as photography or concept art
 Draughtsmanship and artistic ability, a good understanding of painterly illusions
 Strong texturing skills including photographic manipulation, new texture creation and
color correction
 Good use of light, shadow, colour and form in both geometry and texturing
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Airworks Post address:
P.O. Box 11
1380 AA Weesp
The Netherlands
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Airworks Studio:
Bloemendalerweg 51
1382 KB Weesp
The Netherlands

Onze organisatie
Airworks maakt vanuit Weesp (onder de rook van Amsterdam) al bijna 20 jaar decors en
opblaasbare sculpturen voor grootschalige evenementen. Het vaste team bestaat uit zo’n 13
collega’s. Tijdens
de drukkere periodes huren wij ook vaak ZZP-ers in. Naast de productie heeft Airworks een
groot verhuurprogramma waarbij opbouwen en afbreken op locatie ook tot de
mogelijkheden behoort.
Kijk voor een indruk van onze producten op www.airworks.nl
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Interested?
Are you interested in working for Airworks? Please apply for this job and send your resume,
a short motivation and your portfolio to info@airworks.nl. If you have any questions please
contact Matthew Whitehead, Creative Director, at +31 294 483 428.

Airworks Post address:
P.O. Box 11
1380 AA Weesp
The Netherlands

About Airworks Inflatables
Airworks Inflatables creates sculptures for international touring artists, theatre spectaculars,
and large scale sporting events. Clients include The Rolling Stones, Beyoncé, ACDC, Katy
Perry, opening ceremonies for the Olympic Games, large scale international dance events.
Using our passion for attention to detail and ground breaking techniques we are the world
leaders in the design and production of inflatable sculpture. Our client list speaks for
itself. Airworks is looking for the best creative talent to keep pushing the boundaries of
inflatable art. Come join our multi-disciplined international team in an expanding studio as
we break into new markets across the globe.

Airworks Studio:
Bloemendalerweg 51
1382 KB Weesp
The Netherlands

We offer
 A job for 32-40 hours a week in a creative and quality driven environment with
enthusiastic colleagues
 Working for a company that takes its products from concept to finished artworks to the
biggest
stages and live events in the world
 A unique opportunity to break into a new, exciting and ground breaking industry
 A studio location within cycling distance from the heart of Amsterdam
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