PRODUCTONTWIKKELAAR
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.
Als jong bedrijf in volle groei zijn we op zoek naar een echte CNC artiest, een all-round
creatief persoon met technisch inzicht voor ons atelier. Iemand die 3D tekeningen kan
maken, aanpassen + vertalen naar CNC software. Je start met het op punt stellen van
de post-processor (in samenwerking met een extern bureau) om onze derde CNC (onze
eerst 5-as) van test-fase naar productie-fase te brengen.
Je werkt op afwisselende projecten waar je kan aan meewerken van A tot Z.
Je hebt een technische bachelor opleiding genoten en hebt al wat ervaring met een of
verschillende van de volgende programma’s : Sketch-up, illustrator, powermill & Rhino.
Je werkt graag mee in het atelier en je bent niet bang om de handen uit de mouwen te
steken.
Verder ben je iemand die:






zowel in team, als zelfstandig kan werken. Jij ziet werk liggen en je kan op zoek gaan naar de
oplossing voor een probleem.
zorg draagt voor zijn materiaal. Jij let er op dat de werkplek netjes wordt achtergelaten.
oog heeft voor detail. Onze standen hebben dan wel een tijdelijk karakter, maar toch moet alles
perfect afgewerkt worden. Jij bent immers verantwoordelijk voor de tevredenheid van de klant.
op zoek is naar variatie en een uitdaging. Hier is geen bandwerk, geen 2 dagen zijn dezelfde. Je
zal elke week aan een andere opdracht werken, met andere materialen en andere technieken. Kei
leuk, maar concentratie en “out of the box” denken is vereist.
zin heeft om te werken. Op maandag even graag als op vrijdag en als het nodig is ook tijdens het
weekend of voor/na de standaard uren.

Wat bieden wij :
-

Je kan op leuke plaatsen werken zoals festivals, beurzen, pop-ups, roadshows, etc.
Je werkt in daguren en ontvangt een marktconform loon
Je hebt doorgroei- en opleidingsmogelijkheden binnen uw expertise
Je komt terecht in een jong aangenaam team en een flexibele werkomgeving

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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