
 Assistent schilder

Plug n’ Play maakt installaties voor reclametoepassingen 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 produc-
ten en diensten op een spraakmakende manier in de kijker willen zetten.  
 
Vanuit ons atelier in Rumst realiseert een enthousiast team van een 20-tal medewerkers elke week 
iets nieuws en brengen zij met veel expertise, ervaring en goesting elk idee tot leven.

Wij werken elk idee van de klant volledig uit : van visualisatie tot een feilloos en tastbaar resultaat.  
Kwaliteit en creativiteit staan bij ons centraal.  Elke week werken wij aan een andere opdracht, met 
andere materialen en technieken.  Concentratie en “out of the box” denken” zijn dan ook vereist.  

Sta je te springen om samen met ons de mooiste standen en andere projecten te realiseren?  
Solliciteer dan nu en mail je CV naar jobs@plugnplay.be

Plug n’ Play | Building Brand and Advertising Installations
Mechelsesteenweg 9, 2840 Rumst

SEE our playground: http://www.plugnplay.be

FOLLOW us on http://www.facebook.com/plugnplayconnect

Jouw taken :

De kwaliteit en het rendement van het lakwerk worden bepaald door de voorbereiding.  Daarom zijn 
we op zoek naar een perfectionist, iemand die stressbestendig kan doorwerken aan alle taken ter 
voorbereiding van het schilder en lakwerk :

 •   schuren;

 •   plamuren;

 •   primeren.

Sporadisch zal je ook mee schilderen met rol en spuiten met potpistool of airless.  Verder zal je 
ook in andere afdelingen ingezet worden al naargelang je skills en interesses.

Onze nieuwe collega is iemand die : 

 √  met oog voor details doorwerkt tot het perfect afgewerkt is;

 √  zin heeft voor verantwoordelijkheid, veiligheid en orde;

 √  zeer gedetailleerd kan werken;

 √  op zoek is naar variatie en een uitdaging;

 √  flexibel is en ook al eens tijdens het weekend of na de uren wil werken;

 √  een rijbewijs B (C is een plus) heeft;

 √  een zeer goede kennis van het Nederlands heeft;

Ons aanbod : 

 √  afwisselde projecten die telkens een andere aanpak vragen;

 √  je komt terecht in een jong en leuk team dat hun job met veel enthousiasme uit  

          voert en streeft naar een perfect resultaat;

 √  de kans om te groeien en je in een vrije omgeving te ontplooien;

 √  een flexibele werkomgeving met een open communicatie en een goede sfeer;

 √  een loonpakket in functie van je opleiding en ervaring.


