
ALGEMENE MEDEWERKERS 
EVENTS  

Pop-Up Toilet is specialist in evenementen sanitair. We ontwikkelen en verhuren de 
mooiste en slimste toiletten die je kunt bedenken. Wij komen bij veel verschillende 
klanten en festivals, zowel in de regio, maar ook landelijk en zelfs internationaal.  
We bedenken steeds nieuwe sanitaire oplossingen voor onze klanten. Ons bedrijf  
is volop in ontwikkeling en daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. Ben je 
technisch aangelegd, weet je van aanpakken en ben je praktisch ingesteld?  
Dan zijn we op zoek naar jou!!

Voor alle voorkomende werkzaamheden bij ons in het bedrijf zijn wij op zoek naar  
enthousiaste leergierige jonge mensen die
• weten van aanpakken
• graag in de praktijk willen leren
• zowel zelfstandig als ook in teamverband kunnen werken
• technisch zijn aangelegd
• bij voorkeur in het bezit zijn van een B(E) rijbewijs en heftruckcertificaat of bereid dit te halen

Wat wij bieden:
• een fulltime dienstverband
• met de mogelijkheid om door te groeien
• uitdagende en afwisselende functie
• een plek in een hecht team binnen en no-nonsense onderneming
• goede marktconforme beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Opleiding in de praktijk
In de dagelijkse praktijk van onze werkzaamheden is het zo dat onze werknemers werk 
van elkaar kunnen overnemen. Daarom word je zo breed mogelijk opgeleid en ingezet 
om alle voorkomende werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zo maken we het mogelijk 
om je een zeer afwisselende baan met steeds weer nieuwe uitdagingen te bieden!!

Heb je interesse?
Als bovenstaande vacature je aanspreekt, dan komen we graag met je in contact.  
Je hebt vast nog heel veel te vragen. Van vakmensen verwachten wij niet dat ze hele 
mooie cv kunnen schrijven, daarom nodigen we je ook uit om gewoon te bellen en  
bij ons langs te komen. We kunnen dan onder het genot van een kop koffie uitleggen 
wat we doen en je ons bedrijf te laten zien. Bel of mail naar Marco Schimmel via  
055-5763033 of schimmel@popuptoiletevents.nl

Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.popuptoilet.com en  
www.popuptoiletevents.nl. Je kunt uiteraard ook op deze advertentie reageren per post 
of per mail naar schimmel@popuptoilet.nl.


