Constructeur
Layhgo, al jaren een begrip in de evenementenbranche op het gebied van decorbouw. Door jarenlange ervaring binnen
deze branche en onze passie voor decor en techniek kunnen we elk podium vormgeven. Onze designers ontwerpen de
stage vanaf het beginpunt en verzorgen de uitvoering via technische tekeningen. Decorbouw van begin tot eind. Onze
crew bestaat uit mensen vanuit verschillende sectoren; van houtbewerking tot aan decorbouw. Elk lid brengt zijn eigen
expertise mee waardoor we breed inzetbaar zijn.
Ben jij een constructeur die aan de start van zijn carrière staat? Heb jij affiniteit met de evenementenbranche? Wil jij ons
creatieve en enthousiaste team komen versterken met jouw expertise en wil je een belangrijke bijdrage leveren aan nieuwe decors en podia?
Wat houden de werkzaamheden in:
We zoeken een constructeur / constructief ontwerper die ervoor zorgt dat onze constructies op een efficiënte manier gebouwd worden en aan alle veiligheidsnormen voldoen. Elk decor is uniek en vergt creativiteit, inventiviteit en het
vermogen om oplossingsgericht te denken. Als constructeur geef je aan hoe de draagstructuur eruit moet komen te zien,
welke belasting het moet kunnen dragen en welk materiaal je hier het beste bij kunt gebruiken. Je maakt berekeningen en
rapportages die nodig zijn voor de voltooiing van een project.
Ons vakgebied is uitdagend en een veilige uitvoering van onze ontwerpen is van essentieel belang. Je bent verantwoordelijk voor het maken van constructieberekeningen en het controleren van decorontwerpen, objecten en technische
elementen waarbij je rekening houdt met onder andere layher, rigging, steigerbouw, licht, geluid, video, staalconstructies,
trappen en podia. Je vertaalt het ontwerp vervolgens naar een constructief model.
Wat breng jij mee?
- Een afgeronde opleiding hbo Bouwkunde met een constructieve achtergrond
- Enige werkervaring binnen de evenementenbranche is een pre, maar enthousiasme en leergierigheid
zijn minstens zo belangrijk
- Ruime ervaring met diverse computerprogramma’s zoals Autocad
- Gedrevenheid en passie voor het vak
- Goede communicatieve en adviserende vaardigheden
Het zal duidelijk zijn dat je heel precies te werk gaat. Werken in een festivalomgeving spreekt jou aan. De evenementenbranche is een creatieve, dynamische wereld waarin flexibiliteit en aanpakken de juiste sleutelwoorden zijn voor ons. Bij
Layhgo vinden we doorzettingsvermogen en motivatie net zo belangrijk als kennis en ervaring.
Wat vind jij bij Layhgo:
Je komt te werken binnen een enthousiast en gedreven team. Wat onze medewerkers zo belangrijk en prettig vinden
aan werken bij Layhgo is de team spirit, toewijding aan elkaar, de zelfstandigheid en de afwisseling. Ieder ontwerp, ieder
podium, ieder project is uniek. Samen hard werken en iets moois neerzetten. Heb jij dit in je, wil je deel uitmaken van ons
team en ben je woonachtig binnen een straal van 30km van Nijmegen? Stuur dan jouw cv en motivatiebrief naar
marcia@layhgo.com.

