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QC Event Group is een bedrijf met een
maatschappelijk karakter
QC Event Group is een bedrijf met een
maatschappelijk karakter waarbij iedereen een kans verdient. Geen ervaring,
opleiding of een afstand tot de arbeidsmarkt is voor QC Event Group geen reden om iemand niet aan te nemen. Het
bedrijf weet voor iedereen een passende
functie te vinden, ook mensen met
een rugzakje zijn welkom bij QC Event
Group.
QC Event Group levert meer dan alleen
crewsupport. De jarenlange ervaring
op verschillende technische producties binnen de evenementenbranche,
in zowel binnen- als buitenland, hebben in 2008 geleid tot het complete
ondersteuningspunt QC Event Group
voor elke productie. Een totaalconcept
om van ieder project een groot succes
te maken.

QC Event Group staat bekend om de
flexibiliteit, kwaliteit en inzet. Dankzij
het snelle schakelen kunnen wij personeel snel op een juiste klus plaatsen. De
planning is 24/7 bereikbaar waardoor
ook last minute aanvragen of wijzigingen snel kunnen worden verwerkt.
Zo divers als het personeel is, zo divers
is ook de dienstverlening die QC Event
Group aanbiedt. Wij bieden stagemanagers, licht- en geluidstechnici, video/
led-technici, operators, standbouwers,
riggers en grounders, volgspotcrew,
vrachtwagenchauffeurs, stagehands,
sitecrew en magazijnmedewerkers.
Daarnaast kan een evenementenorganisatie een nog groter deel van de
organisatie uit handen geven, door
gebruik te maken van een van onze
projectleiders, crew chiefs of tour crew.
Wat een evenementenorganisator ook

aan crew zoekt, wij kunnen iedere crew
leveren en wij streven natuurlijk altijd
naar de beste kwaliteit.
Om in staat te zijn iedereen een kans
te bieden, heeft QC Event Group een eigen gecertificeerd opleidingscentrum,
QC School & Education.

Collé Events is de verhuurspecialist van jouw
evenement
Bij Collé Rental & Sales zijn we gespecialiseerd in de verkoop,
verhuur en service van machines en materieel. Collé Rental &
Sales is in zijn lange bestaan, al 120 jaar, uitgegroeid tot één van
de belangrijkste spelers in de branche. Wereldwijd bedienen we
klanten in de bouw, de industrie, de tuin- en parkwereld, evenementen en andere sectoren. Vanuit maar liefst 14 vestigingen in
de Benelux en Duitsland bieden we een assortiment van ruim
8.500 machines aan. Nieuw, gebruikt, verhuur, verkoop, lease;
wij verzorgen het. Oók als machines op maat moeten worden
gemaakt.
Een goede stroom- en lichtvoorziening is van essentieel belang tijdens jouw evenement. Daarom zorgen wij voor een
perfect werkend stroom- en lichtnetwerk. Bij het organiseren
van grote evenementen is het handig om bepaalde zaken op
het terrein te kunnen opslaan én deze van en naar verschillende plekken te vervoeren. We beschikken over speciale terreinwagens en tegelijkertijd hebben we een ruime keuze in
opslagcontainers. Voor het verplaatsen van lasten beschikt
Collé Rental & Sales over een breed en diep assortiment hoogwaardige hijs- en hefmiddelen. Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) is bij Collé Rental & Sales een belangrijk
begrip.

We investeren continu in nieuwe materialen en technologieën die voldoen aan de strengste milieueisen en zorgen
ervoor dat onze klanten steeds over de nieuwste en zuinigste machines en materiaal beschikken.
Dit jaar zijn we genomineerd voor de Events Awards 2018
in de categorie ‘Beste Eventssupplier van het jaar’. Deze
nominatie bevestigd ons dat we op de goede weg zitten.
Bij Collé Events kun je rekenen op ondersteuning van echte
specialisten.

