
 

 

 

 

 

 

 PFL groeide de afgelopen 20 jaar uit tot een rolmodel binnen de audiovisuele sector. We zijn niet 

alleen een complete aanbieder op gebied van verhuur en verkoop, maar bieden technologische 

ondersteuning voor meetings, congressen en events. Zowel live, hybride als virtueel kan ons cliënteel 

tijdens hun event rekenen op onze perfecte ontzorging inzake techniek: licht, geluid en video. Vanwege 

onze groeiende internationale klantenportefeuille, gaande van de farma-industrie tot de 

festivalwereld, willen we ons team versterken met een: 

 

Internationaal Projectmanager 

Met audiovisual skills 

 

Ervaring met licht-, geluid- en/of videotechnieken? 

• Dan weet je bij ons jouw organisatietalent en jouw audiovisuele expertise verder uit te diepen. 

• Continue afwisseling, teamwerk, technische uitdaging en deadlines geven je tonnen energie! 

• Je bent avontuurlijk en flexibel ingesteld om sporadisch projecten in het buitenland (met 

overnachting) te verzorgen. Je kan je dan ook helder uitdrukken in het Engels.  

• Je geniet een boeiende job binnen een vlakke structuur met veel verantwoordelijkheid, 

vrijheid en ruimte voor eigen (creatieve) inbreng. Relevante ervaring is daarom aangewezen. 

• In lijn met jouw ervaring kan je rekenen op een passend verloningspakket. 

 

Jouw nieuwe uitdaging? 

Je staat in voor de technische voorbereiding, opvolging en audiovisuele ondersteuning van projecten 

van concept t.e.m. ‘go-live’. Je kan hierbij rekenen op de steun van de accountmanager en onze interne 

teams. Per productie breng je immers de nodige technische experten samen. Je overlegt met de klant, 

onze leveranciers en ons logistiek team. Je maakt de planning op, regelt het juiste materiaal en werkt 

het project volledig uit. Tijdens het event ben je als on-site technisch coördinator verantwoordelijk 

voor het briefen, motiveren en sturen van je audiovisuele crew. Gedurende het volledige proces denk 

je oplossingsgericht en creatief mee met de klant. Na afronding van een event, staat je vizier alweer 

op het volgende project! 

 

 

Lights, camera, action! 

Solliciteer via solliciteren@goelen.be of contacteer Gert-Jan Claessen via 014 61 57 87 tijdens de 

kantooruren voor meer informatie. Je kan rekenen op onze discretie. 

mailto:solliciteren@goelen.be

