SCHRIJNWERKER
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 schrijnwerker die:
-

zelfstandig meubels en andere houten constructies kan maken op basis van een
technische tekening
mee nadenkt over creatieve oplossingen bij de aanmaak van structuren
veilig een foutloze en perfecte stand, decor of meubel maken
ervoor kan zorgen dat het atelier steeds ordelijk is
een rijbewijs B of BE heeft (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 oog voor detail en gaat die extra mile om een deadline te halen, soms ook in het
weekend of op locatie
 je hebt zin voor verantwoordelijkheid en je hebt geen probleem om regels en afspraken
te respecteren
 je hebt al enkele jaren ervaring als schrijnwerker
 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

Plug n' Play | Building Brand and Advertising Installations
Loobeekstraat 6, 3190 Boortmeerbeek
SEE our playground: http://www.plugnplay.be
FOLLOW us on: http://www.facebook.com/plugnplayconnect

