
DE WERKZAAMHEDEN IN HET KORT
• Aansturen van het werkplaatsteam en toezien op veilig werken.
• Maken van de werkplaatsplanning.
• Realiseren van de productiedoelstellingen. 
• Beheren van de materiaal voorraad en het plaatsen van bestellingen.
• Onderhoud (laten uitvoeren) aan de machines.
• Functioneringsgesprekken. 
• Zelf actief meewerken/ondersteunen in de werkplaats. 
• Projectoverleggen.

Bij Standplan werken we dagelijks aan het realiseren van de meest toffe projecten voor onze klanten. Niet alleen beursstands, 
maar ook het maken van interieuren, showrooms en chalets doen we met passie! We zijn gevestigd in het mooie Brabant, maar 
leveren voornamelijk internationaal. We zijn een familiair team van 14 dames en heren en zijn trots op wat we doen. Om dit team 
verder compleet te maken zijn we op zoek naar een ervaren werkplaats leidinggevende die ook graag zelf actief meewerkt! Dé 
schakel tussen de verkoop en de productie. 

VACATURE
WERKPLAATS LEIDINGGEVENDE

DIT BEN JIJ
• Je hebt leidinggevende ervaring en de nodige aantoonbare kennis van interieurbouw/standbouw.
• Het werken met een CNC machine is jou niet helemaal onbekend.
• Je bent communicatief goed onderlegd.
• Je helpt anderen graag groeien en weet mensen te motiveren en enthousiasmeren.
• Je vindt werkplezier belangrijk en bent niet bang om initiatief te nemen.
• Je hebt de welbekende helicopterview (stom woord eigenlijk, maar dekt wel de lading!).
• Je woont in de buurt van Chaam (30 minuten rijden vinden wij ook best in de buurt hoor!)

WIJ BIEDEN JE GRAAG
Een verantwoordelijke, fulltime functie waarin er ruimte is voor jouw ideeën, maar ook voor persoonlijke groei. Wij vallen onder de CAO 
tentoonstellingsbedrijven en waarderen deze functie in schaal 8. Jaarlijks heb je 24 vakantiedagen, 12 roostervrije dagen en 8% 
vakantiegeld. Je pensioen wordt goed geregeld, net als alle gereedschap, werkkleding en andere zaken die je nodig hebt om je werk 
goed te kunnen doen. Verder behoren frietjes als lunch op donderdag absoluut tot de mogelijkheden en sluiten degenen die het gezel-
lig vinden de week altijd af met een drankje!

REAGEREN OP DEZE VACATURE?
Vertel ons over jezelf en waarom jij goed bij Standplan zou passen! 

Dit mag samen met je CV gemaild worden naar: romy@standplan.nl


