Wij zijn op zoek naar:

Ervaren allround standbouwers buitendienst
The Inside B.V. in Deventer is een full service standbouwbedrijf dat in de afgelopen 20 jaar is uitgegroeid
tot één van Nederlands grootste internationale standbouwbedrijven.
Vanuit de hoofdvestiging en productielocatie in Deventer realiseert The Inside jaarlijks ruim 400 projecten
wereldwijd met 66 vaste medewerkers en een vaste kring van freelancers.
De kracht van The Inside ligt met name in creativiteit, flexibiliteit en kwaliteit en daarin speelt elke afdeling
een belangrijke rol.
Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar ervaren allround standbouwers voor de buitendienst
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als allround standbouwer buitendienst zorg je ervoor dat onze projecten wereldwijd worden gebouwd.
WERKZAAMHEDEN
O.a. de volgende werkzaamheden behoren tot je takenpakket:
•
•
•
•
•

Het zelfstandig of in teamverband op- en afbouwen van stands wereldwijd
Timmer- en schilderwerk
Verlichting en overige elektrische apparatuur aansluiten
Het plaatsen van signing
Het leggen van tapijt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je bent een echte aanpakker
Bij voorkeur beschik je over een heftruckcertificaat
Je hebt geen 9-tot-5 mentaliteit
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
Je bent flexibel inzetbaar
Je vindt het geen probleem om met enige regelmaat voor korte periodes te werken en te verblijven in
het buitenland
Je hebt oog voor kwaliteit en werkt netjes en secuur
Je gaat uitdagingen niet uit de weg
Je bent in ieder geval in het bezit van rijbewijs B

Werken bij The Inside betekent dat je houdt van uitdagingen in een werkomgeving waar geen dag hetzelfde is.
Je werkt veelal aan relatief kortlopende projecten en hebt constant te maken met deadlines.
Het goed kunnen samenwerken met je collega’s is een vereiste, gezien het feit dat je vrijwel de gehele tijd in teams
werkt.
ARBEIDSVOORWAARDEN
De voor deze functie geldende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Tentoonstellingsbedrijven en staan in verhouding tot de zwaarte van de functie.
Je motiviatiebrief inclusief CV kun je sturen naar:
The Inside bv
t.a.v. Afdeling Personeelszaken
Postbus 870
7400 AW DEVENTER
tel: 0570-65 62 55
e-mail: solliciteren@the-inside.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
teugseweg 13
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Je beschikt over de volgende vaardigheden:

w www.the-inside.nl
e info@the-inside.nl

