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Time to travel 
QC Event Group, gevestigd in Apeldoorn, 
levert sinds 2008 personeel voor de op- 
en afbouw van evenementen. Dit zijn 
niet alleen lichttechnici, maar ook led/
video technici, crewchiefs, rigging sup-
porters en volgspotters. Negen jaar later, 
anno 2017, is de organisatie uitgegroeid 
tot marktleider in de evenementenbran-
che. Een organisatie die klaar is om de 
internationale markt verder te betreden.

Zowel op nationaal als internationaal 
gebied mag QC Event Group meewer-
ken aan veel projecten dankzij een di-
vers bestand met 400 opdrachtgevers. 
Zo werken zij op nationaal gebied on-
der andere voor Pinkpop, ADE, Drake en 
het TV programma Idols. De laatste ja-
ren worden de werknemers ook steeds 
meer ingezet voor internationale klus-
sen. Hierbij kan gedacht worden aan 
Holiday On Ice in Duitsland en Frankrijk, 
een tour met André Rieu en de inzet 
van een ledtechnicus voor de Formule 
1 in Dubai. De komende periode staan 
nog veel andere mooie projecten in bij-
voorbeeld Noorwegen, Dubai, Italië en 
Afrika op de agenda. Hierbij gaat het 
niet alleen om kortdurende projecten 
maar ook langdurige tours.

Met veel vertrouwen treedt QC Event 
Group de toekomst tegemoet en wil 
zij graag de wereld veroveren met een 
kwalitatief goede en innovatieve groep 
werknemers die tevens hun vak ken-
nen en graag dat stapje extra zetten! 
Mede dankzij QC School & Education, 
de eigen gecertificeerde opleidings-
school van QC Event Group, hebben 
veel jongeren meer kansen op de ar-
beidsmarkt gekregen. Binnen QC Event 
Group is het van belang dat iedereen 

gelijke kansen krijgt. De organisatie 
houdt zich daarom continu bezig met 
maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. De leraren hebben dankzij 
hun jarenlange toewijding binnen de 
branche, zowel nationaal als internati-
onaal kennis en ervaring opgedaan. Dit 
wordt met veel passie overgebracht op 
de cursisten waardoor het personeels-
bestand blijft groeien in expertise om 
zo de opdrachtgevers de juiste onder-
steuning te kunnen blijven bieden. 


