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GEZOCHT !!
SCHRIJNWERKER

INTERIEUR & STANDENBOUW

STANDENBOUW | PROJECT INTERIEUR | DISPLAY

Tailormate is een dynamische onderneming gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van project 
interieurs (horeca, shop, kantoor, ...), standen voor festivals en beurzen, en displays voor verkooppunten. Wij 
beschikken hiervoor in-house over een geautomatiseerde schrijnwerkerij, metaalbewerkingsafdeling, verfspuiterij 
en digitale drukkerij.

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 nog meer schitterende projecten te realiseren, willen we 
ons wervelend team uitbreiden.

Daarom zoeken we een…

INTERIEURSCHRIJNWERKER
WAT HEBBEN WIJ VOOR JOU IN PETTO:

• Je staat in voor de aanmaak van promotionele materialen, beursstanden, festivalstanden, winkel- en 
kantoorinrichtingen.

• Je zorgt voor een correcte uitwerking van de plannen die door onze technische tekenaars worden opgemaakt.
• Je denkt mee na over creatieve oplossingen bij de aanmaak van structuren. bij de aanmaak van structuren.
• In onze schrijnwerkerij kom je in contact met heel wat houtbewerkingsmachineshoutbewerkingsmachines. Je leert de werking van 

deze machines om ze correct in te stellen.
• Je werkt voornamelijk in ons atelier, maar zal ook je eigen creatie mogen plaatsen bij bijzondere klanten.Je werkt voornamelijk in ons atelier, maar zal ook je eigen creatie mogen plaatsen bij bijzondere klanten.

DIT WILLEN WIJ GRAAG:
Een Handige Harry met gezond verstand, die onze zotste ideeën waar maakt.Een Handige Harry met gezond verstand, die onze zotste ideeën waar maakt.

• Je bent in het bezit van minimum een A2 diploma in houtbewerking houtbewerking of schrijnwerkerij, of je bent een krak in 
het vak dankzij je jarenlange ervaring.

• Je bent creatief in ideeën en vooral in oplossingen.
• Zelfstandig werken is je dagelijkse natuur.
• Je staat open voor nieuwe dingen en leert graag bij (elektriciteit, hydraulica, verfspuiten).Je staat open voor nieuwe dingen en leert graag bij (elektriciteit, hydraulica, verfspuiten).
• Je spreekt vlot Nederlands, Engels is een pluspunt.
• Je bent een pietje precies als het om afwerking gaat.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
• CNC kennis is een pluspunt.

DIT WILLEN WIJ GEVEN:

• Een werkomgeving om fier op te zijn met een professioneel uitgebouwd atelier.Een werkomgeving om fier op te zijn met een professioneel uitgebouwd atelier.
• Een zeer gevarieerde job met een schitterend team dat er van houdt om samen de mooiste doelen te  dat er van houdt om samen de mooiste doelen te 

bereiken.
• Je komt in een groeiend bedrijf waar jij een ‘mate’ kan worden.
• Een mooie verloning met extralegale voordelen.
• Extra interne en externe opleidingen.

Ben jij de GEDREVEN SCHRIJNWERKER waar we naar op zoek zijn? Dan ontvangen wij graag jouw voorstelling  waar we naar op zoek zijn? Dan ontvangen wij graag jouw voorstelling 
(CV en motivatiebrief) via hr@tailormate.behr@tailormate.be.


