
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                        ATELIERVERANTWOORDELIJKE 
 

Plug n’ Play met atelier regio Mechelen 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 vakmensen uitgebouwd en het aantal en de omvang 
van de projecten blijft elk jaar groeien.  Om binnen ons atelier alles op wieltjes te laten lopen en ons 
team te begeleiden hebben we nood aan een ervaren verantwoordelijke die een divers en uitgebreid 
takenpakket zal hebben: 
 
 
ORGANISATIE EN PRODUCTIEPLANNING  
- In samenspraak met de projectleiders en werkvoorbereiders volg je de planning op en behoud jij 

het overzicht over de lopende projecten in productie. 
- Je zorgt ervoor dat de productieplanning gerespecteerd en waar nodig bijgestuurd wordt. 
- Je kan de hoeveelheid werk inschatten en inspelen op onvoorziene gebeurtenissen om er toch 

voor te zorgen dat de deadline van de projecten gehaald wordt.   
- Je bent het eerste aanspreekpunt in het atelier en ondersteunt waar nodig. 
- Je zorgt voor de organisatie van het buitenplein, de stockage van afgewerkte goederen en het 

magazijn met klein materiaal  
- Je beheert het wagenpark 
 
 
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.  Een ideale verantwoordelijke en teamplayer 
zouden we omschrijven als iemand die : 
 
 
 niet opgeeft.  Jij bent een doorzetter, jouw dag is pas geslaagd als ons atelier op orde staat en 

projecten tijdig afgewerkt zijn. 
 flexibel is.  Jij kan makkelijk inspelen op wijzigingen in de planning.  Je houdt ervan om 

verschillende zaken aan je hoofd te hebben en elke wijziging zie je als een uitdaging.  
 ordelijk is.  Jij hebt graag een overzicht en voelt je pas goed als alles een plaats heeft. 
 mensen kan motiveren en begeleiden.  Je team kan steeds bij jou terecht met hun vragen.   
 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 
 Productie + materiaalkennis en ervaring met verwerking van hout, kunststof en/of metaal. 

Ook 50 plussers komen zeker in aanmerking. 
 Bij voorkeur reeds een leidinggevende functie uitgeoefend in een schrijnwerkerij, 

metaalverwerkend bedrijf of bij een standenbouwer. 
 
 

Wat bieden wij : 
 
- je werkt in een leuke omgeving waar steeds aan andere projecten gewerkt wordt 
- je komt terecht in een jong aangenaam team die hun job met veel enthousiasme uitvoeren en 

streven naar een perfect resultaat 
- 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 jobs@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 

 


