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GEZOCHT !!
WERFLEIDER AFWERKING

PRODUCTIEMANAGER

STANDENBOUW | PROJECT INTERIEUR | DISPLAY

Tailormate is een dynamische onderneming gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van projectinterieurs 
(horeca, shop, kantoor, …), standen voor festivals en beurzen, en displays voor verkooppunten.
Onze klanten zijn grote en exclusieve topmerken die voor ons kiezen omwille van onze spirit.  Samen zorgen we 
ervoor dat de zotste ideeën werkelijkheid worden.
Om onze projecten tot uitvoering te brengen, willen we dringend ons wervelend team uitbreiden.

Daarom zoeken we een …

WERFLEIDER AFWERKING / PRODUCTIEMANAGER UITVOERING (M/V)
WAT HEBBEN WIJ VOOR JOU IN PETTO:
Je bent een organisatorisch talent met een sterke kennis van de technische aspecten van standen- en 
interieurbouw.
• Je bent verantwoordelijk voor de alledaagse leiding van de te realiseren projecten.
• Je overlegt met de projectmanager over de inhoud en de doelstelling van een project en over de 
randvoorwaarden zoals het tijdsbestek, de beschikbare middelen en het budget. Je hebt hierin een adviserende 
rol. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een projectplan. 
• Je zorgt voor de planning van de medewerkers en materialen. Vervolgens hou je toezicht tijdens de uitvoering 
van een project op de werkzaamheden, de voortgang, de kosten en de naleving van de geldende regels en van een project op de werkzaamheden, de voortgang, de kosten en de naleving van de geldende regels en 
veiligheidsvoorschriften.
• Je ondersteunt de projectmanagers bij de realisatie van een project met je technische• Je ondersteunt de projectmanagers bij de realisatie van een project met je technische
kennis. 
• Je zet technische projecttekeningen om tot een duidelijke briefing voor onze uitvoeringsteams.• Je zet technische projecttekeningen om tot een duidelijke briefing voor onze uitvoeringsteams.
• Je stuurt de uitvoeringsteams aan en voert kwaliteitscontroles uit.
• Je houdt ervan om voor onvoorziene problemen een praktische oplossing naar voor te schuiven.• Je houdt ervan om voor onvoorziene problemen een praktische oplossing naar voor te schuiven.
• Met je commerciële vaardigheden weet je in te spelen op de bijkomende vragen van klanten en eventuele • Met je commerciële vaardigheden weet je in te spelen op de bijkomende vragen van klanten en eventuele 
opportuniteiten.
• Je waakt over de kwaliteit, de timing en de kostprijs van de werken en streeft naar een optimale • Je waakt over de kwaliteit, de timing en de kostprijs van de werken en streeft naar een optimale 
klantentevredenheid.

DIT WILLEN WIJ GRAAG:
Een werfleider / productiemanager met een klantgerichte ingesteldheid en met een technische achtergrond die Een werfleider / productiemanager met een klantgerichte ingesteldheid en met een technische achtergrond die 
van aanpakken weet bij het realiseren van een standen- of interieurproject.van aanpakken weet bij het realiseren van een standen- of interieurproject.
• Je bent technisch aangelegd en hebt de nodige kennis van bouwmaterialen en -structuren.• Je bent technisch aangelegd en hebt de nodige kennis van bouwmaterialen en -structuren.
• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en kan vlot communiceren met klanten, schrijnwerkers en • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en kan vlot communiceren met klanten, schrijnwerkers en 
onderaannemers.
• Je hebt een ruime ervaring in het aansturen van medewerkers.
• Je steekt graag de handen uit de mouwen, je stelt je flexibel op en je hebt geen 9-to-5 mentaliteit.• Je steekt graag de handen uit de mouwen, je stelt je flexibel op en je hebt geen 9-to-5 mentaliteit.
• Je bent accuraat bij het opstellen van allerhande documenten en je volgt de administratie stipt op.• Je bent accuraat bij het opstellen van allerhande documenten en je volgt de administratie stipt op.
• Je spreekt vlot Nederlands, Engels en Frans zijn een pluspunt.
• Je kan vlot overweg met PC.
• Je hebt minimaal een vijftal jaar werkervaring achter de rug, bij voorkeur binnen de standen- of interieurbouw.• Je hebt minimaal een vijftal jaar werkervaring achter de rug, bij voorkeur binnen de standen- of interieurbouw.

DIT WILLEN WIJ GEVEN:
• Een boeiende job met een schitterend team dat er van houdt om samen de mooiste doelen te bereiken.• Een boeiende job met een schitterend team dat er van houdt om samen de mooiste doelen te bereiken.
• Klinkende namen als klanten.
• Je komt in een groeiend bedrijf terecht waar jij een “mate” kan worden.• Je komt in een groeiend bedrijf terecht waar jij een “mate” kan worden.

• Een mooie verloning met extralegale voordelen.• Een mooie verloning met extralegale voordelen.

Ben jij de werfleider / productiemanager waar wij naar op zoek zijn?  Dan ontvangen Ben jij de werfleider / productiemanager waar wij naar op zoek zijn?  Dan ontvangen 
wij graag jouw voorstelling (cv & motivatiebrief) via hr@tailormate.be.wij graag jouw voorstelling (cv & motivatiebrief) via hr@tailormate.be.


