Rigging Box, gevestigd in Utrecht, is een toonaangevende verhuurder van rigging- en hijsmaterialen voor
de entertainmentindustrie. Vanuit onze vestiging in Utrecht bedienen wij klanten die faciliteiten leveren aan
concerten, festivals, theatertournees, live-events en vaste locaties.
Rigging Box heeft op korte termijn plek voor een

STAGIAIR HBO QUALITY MANAGEMENT
Dit breng je mee naar Rigging Box:
* Je bent voor een periode van minimaal 5 maanden beschikbaar en volgt een HBO opleiding MER, BE en/
of een andere opleiding waar je de vakken kwaliteit, recht, veiligheid en certificering volgt.
* Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent zelfstandig en nauwkeurig en hebt interesse
in kwaliteitssystemen, wet- en regelgeving. Affiniteit met de live entertainment branche is zeer welkom
Rigging Box biedt een stageplaats aan met als stage opdracht de eventuele ISO wijzigingen en/ of nieuwe
wetgeving die van toepassing zijn in kaart te brengen. Rigging Box werkt volgens ISO9001 certificering.
* Om te kunnen toetsen of deze voldoen aan de wettelijke (ver)eis(t)en is het noodzakelijk de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving regelmatig te inventariseren. De opdracht is om de onderwerpen,die
worden geauditeerd, te onderzoeken of er wijzigingen in wetgevingen zijn doorgevoerd of dat de
wetgeving is vernieuwd.
* Om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen bouwen wij een kwaliteitssysteem dat uiteindelijk
moet worden gecertificeerd. Het kwaliteitssysteem bestaat onder meer uit diverse procedures en
werkinstructies. In het kader van de opdracht stel je procedures, werkinstructies en stroomschema’s op.
Tegelijkertijd doe je voorstellen voor het optimaliseren van processen.
* Tijdens je stage ga je je bezig houden met de bovenstaande stageopdracht. Naast deze opdracht(en) is er
voldoende tijd over om nuttige en brede werkervaring op te doen door een actieve rol te vervullen binnen
ons bedrijf en door actief mee te werken aan de verdere ontwikkeling van het kwaliteitssysteem.
* Uiteindelijk volgt een verslag en een advies m.b.t. de onderzochte onderdelen. Je zult een professionele
en betrokken begeleiding krijgen.
Voldoe je aan bovenstaande punten en wil je aan de slag in de dynamische wereld van professionele
entertainmenttechniek ? reageer dan met CV en motivatie naar :
Bettina Poons - Kumlehn - personeelszaken@ampco-flashlight.com

Rigging Box BV - Rutherfordweg 101-103, 3542CN Urecht - www.riggingbox.nl

