
VACATURE

OFTEWEL, EEN ALLESKUNNER.

ALS STANDBOUWER…
..bouw je projecten op- en af op locatie. Dit kan in NL zijn, maar is vaak ook in het buitenland! De verhouding NL/buitenland is 30/70. 
Naast het realiseren van beursstands voor onze klanten in beurshallen, werk je mee aan het voorbereiden hiervan in onze werkplaats. 
Montage, schilderen, laden & lossen, elektra aansluiten en grafisch werk bevestigen zijn werkzaamheden die jou niet onbekend zijn. 
Reis, verblijf en eten op locatie regelen wij tot in de puntjes, zodat jij samen met je collega’s de focus kan leggen op het halen van alle 
deadlines! 

Kernwoorden zijn: flexibiliteit, kwaliteit, oplossingsgerichtheid én natuurlijk gezelligheid!

BIJ STANDPLAN...
..werken we dagelijks aan het realiseren van de meest toffe houtbouw projecten voor onze klanten. Niet alleen beursstands, maar ook 
het maken van interieuren, showrooms en chalets doen we met passie! We zijn een familiair team van 14 dames en heren en zijn trots 
op wat we doen. We werken samen, werken hard én hebben veel plezier!

ONZE IDEALE COLLEGA
 Komt snel ons team versterken! Het liefst per direct
 Woont in de buurt van Chaam 
 Heeft ervaring in de standbouw, interieurbouw of evenementenbranche
 Kan goed omgaan met tijdsdruk, ziet geen beren op de weg en is goed in de communicatie

WIJ BIEDEN JE  graag
 Een vaste, fulltime baan 
 Een goed salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden (pensioen, reiskosten etc.)
• Toeslag op al je overuren (maanden met een hoop extra salaris zijn dus niet ongewoon!) 
 Frietdag op donderdag en een gezellige weekafsluiting op vrijdag

houd hier ook rekening mee
 Alle uren die je onderweg bent van- of naar een beurs worden volledig doorbetaald
 Je hebt soms lange werkdagen en hebt weken waarin je veel van huis bent
 Wanneer nodig wordt er ook in de weekenden en avonden gewerkt

Ben jij de collega die wij zoeken? Dan horen wij graag van je!
Mail je CV naar Romy@standplan.nl 

STANDBOUWER


