STANDENBOUWER
Plug n’ Play met atelier in Boortmeerbeek maakt installaties voor reclame toepassingen en
brand experiences sinds 2008 en biedt daarbij kwalitatieve oplossingen voor festival- en
beurstanden, events en activaties, pop-ups, showrooms en decors.
Onze klanten zijn gereputeerde reclamebureaus en merken die hun producten en
diensten op een spraakmakende manier in de kijker willen zetten. Wij realiseren hun
zotste ideeën vanuit ons atelier in Boortmeerbeek
Als succesvol bedrijf in volle groei zijn we op zoek naar een standenbouwer die :
-

Je bent een all-round creatief persoon met technisch inzicht.
Je bent graag on-the-field bezig en tussendoor werk je mee in het atelier.
Je hebt geen probleem om regelmatig ’s morgens, ’s avonds of in het weekend te
werken.
Je kan zelfstandig en veilig een foutloze en perfecte stand op- en afbouwen. Je ziet
werk liggen en organiseert dit ook voor anderen.
Je denkt mee na over creatieve oplossingen bij het ontwerp en productie van structuren
Je hebt geen hoogtevrees en hebt bij voorkeur een basiskennis algemene schrijnwerkerij
en/of metaalbewerking
Je hebt een rijbewijs B of BE (C is een plus).

Plugn’Play is een jong bedrijf dat belang hecht aan de perfectie bij het realiseren van hun
projecten en dit in combinatie met een goede sfeer op de werkvloer. We bieden onze
werknemers een flexibele werkomgeving met een open communicatie en kansen om
door te groeien. We verwachten van onze nieuwe collega wel het volgende :
 je geeft niet op maar zet door tot het perfect is afgewerkt
 je hebt een stevige portie gedrevenheid en enthousiasme
 je hebt zin voor verantwoordelijkheid en hebt geen probleem om regels en afspraken
te respecteren
 je staat open voor nieuwe dingen en wil graag bijleren
 je houdt van variatie want bij ons is elke dag anders en elk project vraagt een andere
aanpak
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en spreekt deze functie je aan? Breng jij graag
structuur en hou je graag de zaakjes op orde? Solliciteer dan nu en stuur je CV naar
nathalie@plugnplay.be.
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