
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROJECTLEIDER 
 

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. 
 
We hebben een enthousiast team van een 20-tal arbeiders uitgebouwd en het aantal en de omvang van 
de projecten blijft elk jaar groeien. Jij zal verantwoordelijk worden voor het succesvol realiseren van een 
standen- of interieurproject en bent pas tevreden als de klant dat ook is. 
 
Concreet zal een project overgedragen worden aan jou zodra de klant de offerte heeft goedgekeurd 
en wij verwachten dan het volgende van jou : 
- op basis van de offerte doe jij de aankoop van alle nodige materialen. 
- samen met de productieleider en de zaakvoerders maak je de planning op. 
- je bespreekt de uitvoering met de klant en zorgt ervoor dat hun wensen beantwoord worden 
- je houdt de risico’s in de gaten en bedenkt praktische oplossingen als dingen niet lopen zoals 

voorzien. 
- je houdt het budget, de kwaliteit en de deadline in de gaten en schakelt tijdig indien nodig 
Met jouw technisch inzicht weet je van aanpakken bij het bouwen van onze producten. 
Je hebt kennis van bouwmaterialen en -structuren en ziet een uitdaging in elke opgave. 
 
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. De ideale projectleider en teamplayer zouden 
we omschrijven als iemand die: 
 
 niet opgeeft. Jouw project is pas geslaagd als het perfect is afgewerkt. 
 flexibel is.  Jij kan makkelijk inspelen op wijzigingen in de planning. Je houdt ervan om aan 

verschillende projecten te werken, met steeds andere materialen en technieken. 
 geen uitsteller is. Als het nodig is handel je zaken onmiddellijk af, maar je kan 

ook taken delegeren en mensen motiveren. 
 niet bang is om je handen vuil te maken. Je ziet werk liggen en helpt je team 

waar nodig. 
 zin heeft om te werken. Ook al eens tijdens het weekend of voor/na de uren. 
 creatief kan denken. Jij kan out of the box een oplossing bedenken, weet van 

aanpakken en wil er steeds enthousiast voor gaan ! 
 rustig kan blijven, ook wanneer niet alles loopt zoals gewenst. 

 
 

Wat bieden wij : 
 
- Je werkt op afwisselde projecten die telkens een andere aanpak vragen. 
- Je kan op leuke plaatsen werken zoals festivals, beurzen, pop-ups, roadshows, etc. 
- Je komt terecht in een jong aangenaam team die hun job met veel enthousiasme 

uitvoeren en streven naar een perfect resultaat 
- Je hebt de kans om te groeien en verantwoordelijkheden uit te breiden 
- Je werkt in een flexibele werkomgeving met een open communicatie 
- Je loon wordt bekeken naargelang je studies en ervaring 
 
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging ?  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 
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