PROJECTLEIDER STANDBOUW
WIE WIJ ZIJN:
Thijs Standbouw is een full service standbouwbedrijf met ruim 13 jaar ervaring in het leveren van
zowel individuele als uniforme beursstands. Vanuit onze vestiging in Ter Aar beleveren we zowel
nationaal als internationaal voor gerenommeerde opdrachtgevers. We werken inmiddels met een 20
tal vaste medewerkers en een vaste groep van flexkrachten. De kernwaarden van Thijs Standbouw
zijn: één team, inlevingsvermogen in de wensen van de klant, betrouwbaar. Steeds vaker vinden
nieuwe opdrachtgevers de weg naar Thijs Standbouw, wat een leuke groei met zich meebrengt en
leuke kansen voor onze medewerkers. Voor onze buitendienst zijn we op zoek naar projectleiders
standbouw.
WAT HOUDT DE FUNCTIE IN:
Als internationaal projectleider standbouw werk je dagelijks aan verschillende standbouw projecten in
binnen- en buitenland. Je beheert je eigen projecten; van het laden van materialen tot oplevering van
de stand aan de klant. Je werkt hierbij in teamverband en bent aanspreekpunt voor onze freelancers en
klanten. Je bouwt modulaire stands als totaalproject of als individuele presententatie. Dit gebeurd in de
diverse systemen die voorhanden zijn. Je hebt oog voor de juiste manier van afwerking, je bent
stressbestendig en flexibel. Je hebt oog voor het bedrijfsbelang, maar zeker ook het klantbelang.
WAT VRAGEN WE AAN JOU:
We komen graag in contact met kandidaten die het leuk vinden om zowel hun handen uit de mouwen
te steken, maar die ook andere collega’s kan aansturen, die het leuk vinden om nauwkeurig te werken
en bereid is te reizen in zowel binnen- als buitenland. Rijbewijs B is verplicht (bij voorkeur ook meer,
zoals BE, C1E, CE, Code 95).
WIE BEN JE:

Je bent iemand die zelfstandig kan werken, maar werkt ook graag in een team. Je bent flexibel en
stressbestendig.
WAT BIEDEN WE:
 Een fulltime baan binnen een team met een gezellig werksfeer.
 Goede arbeidsvoorwaarden conform de cao voor tentoonstellingsbedrijven.
 Doorgroeimogelijkheden zijn er volop binnen de firma.
BEN JE OVERTUIGD DAT JIJ DE JUISTE KANDIDAAT VOOR ONS BENT?
Dan zien we graag je CV en motivatiebrief zo spoedig mogelijk tegemoet. Stuur dit t.a.v. Roos Leliveld
naar RoosLeliveld@thijsstandbouw.nl. Wij geven je gegarandeerd binnen 5 werkdagen een reactie.
Een uitgebreide functieprofiel is aan te vragen en mocht je nog andere vragen hebben, dan kun je
contact met ons opnemen.
Thijs Standbouw BV
t.a.v. Roos Leliveld
Smidskade 15
2461 TR Ter Aar
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

