GEZOCHT !!

STANDENBOUWER
INTERIEURSCHRIJNWERKER

Tailormate is een dynamische onderneming gespecialiseerd in het produceren van interieurs (retail, kantoor,
horeca, …) en beurs- & festivalstanden. Wij beschikken in-house over een geautomatiseerde schrijnwerkerij,
metaalbewerkingsafdeling, verfspuiterij en digitale drukkerij.
Onze klanten zijn exclusieve topmerken die voor ons kiezen omwille van onze spirit. Samen zorgen we ervoor dat de
origineelste ideeën werkelijkheid worden. Om nog meer schitterende projecten te realiseren, willen we ons wervelend
team uitbreiden.
Daarom zoeken we een…

STANDENBOUWER INTERIEURSCHRIJNWERKER
WAT HEBBEN WIJ VOOR JOU IN PETTO:
•
•
•
•
•

Na een interne opleiding ben je in staat om zelfstandig beurs- en festivalstanden op te bouwen.
Op locatie plaats je vloeren, wanden, plafonds, meubilair en textieldoeken. Ook andere taken zoals schilderen,
decoreren, elektriciteit aansluiten, ... schrikken jouw niet af.
Naast beursstanden, word je eveneens ingeschakeld voor de opbouw van interieurs.
Als je niet op de baan bent produceer je beursstanden en interieurs in ons atelier.
Je werkt samen met een groep enthousiaste collega’s aan de groei van het bedrijf.

DIT WILLEN WIJ GRAAG:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een diploma houtbewerking of schrijnwerkerij of je bent een krak in het vak dankzij
je ervaring.
Je bent een handige harry met een hands-on mentaliteit en je beschikt over een technische achtergrond.
Je hebt zin voor nauwkeurigheid en oog voor kwaliteit. Je bent pas tevreden als alles afgerond is volgens plan
en naar volle tevredenheid van onze opdrachtgever.
Je bent een enthousiast en betrouwbaar persoon en je kan probleemoplossend handelen.
Je werkt graag in teamverband, maar je kan ook zelfstandig taken uitvoeren.
Je bent flexibel qua werkuren en je kan sporadisch ook tijdens het weekend of ‘s avonds werken.
Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands.
Rijbewijs B is vereist. Rijbewijs C(E) is een plus!
Je hebt een representatieve persoonlijkheid als visitekaartje van het bedrijf.

DIT WILLEN WIJ GEVEN:
•
•
•
•
•
•

Een werkomgeving om fier op te zijn met een professioneel uitgebouwd atelier.
Een gevarieerde job in een schitterend team waar collegialiteit centraal staat.
Je komt terecht in een groeiend maar stabiel bedrijf dat zijn medewerkers mee laat groeien.
Je mag rekenen op een marktconform loon met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering en telefoonabonnement.
Je kan interne en externe opleidingen volgen om je verder te ontwikkelen binnen je vakdomein.
Je geniet van veel vrijheid tijdens het uitvoeren van je job en je kan dagelijks met voldoening terugkijken naar
je eigen gerealiseerde projecten.

TAILORMATE

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

Steenhoevestraat 8
280 0 Mechelen
T +32(0) 15 28 52 40
E info@tailormate.be
W www.tailormate.be
BTW BE 0875.797.459
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