
 

 

 

Ter uitbreiding van ons  operationele team zijn we opzoek naar Leerling STANDBOUWERS. 
 
 
Als Leerling standbouwer ga je aan de slag op kleine en grote projecten in binnen- en 
buitenland.  
Op locatie assisteer je bij het opbouwen van modulaire stands als totaalproject of als 
individuele presentatie. Hoe sneller jij de werkzaamheden eigen maakt, hoe eerder de 
werkzaamheden zich uitbreiden. 
Bouwen doen we met verschillende systemen. Je zorgt met het team voor een juiste en nette 
afwerking.  
Een aanvraag net voor opening van de beurs? Dat is bij ons geen probleem, wij zijn flexibel 
genoeg om ook last minute nog een oplossing te zoeken.   
 
Wat vragen we van jou? 
Je werkt graag in teamverband en neemt de adviezen van je collega’s graag in ontvangst. Je 
bent flexibel en het is voor jou dan ook geen probleem om op onregelmatige tijden te werken 
en in de piekperiodes overuren te maken.  
Daarnaast klinkt voor jou het opbouwen van beursstands in binnen- en buitenland als een 
grote uitdaging. Je steekt graag je handen uit de mouwen, bent nauwkeurig, stressbestendig, 
hebt een echte werkmentaliteit en daarnaast weet je een juiste middenweg te vinden in het 
belang van zowel bedrijf als klant.  
 
 
Wat wil jij nog meer weten? 

✓ Werken doen wij in gezellige, gemotiveerde teams 
✓ We hebben goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao 

Tentoonstellingsbedrijven 
✓ Er zijn voldoende doorgroeimogelijkheden, zowel in functie als in opleidingen. 
✓ In de piekperiodes maak je overuren die je je later weer kunt inzetten als extra 

vakantiedagen, tijd voor tijd of kunt laten uitbetalen. 
✓ We begrijpen dat je graag voor zekerheid gaat, uiteraard is er uitzicht op een vast 

contract. 
 
Dan is het nu de beurt aan jou: 
Leuk, je gaat solliciteren! Wij komen graag met je in contact. Direct solliciteren kan via: 
werkenbij@thijsstandbouw.nl. Wil je jouw sollicitatie voorzien van een CV en motivatie? 
Voor eventuele vragen kun je telefonisch contact opnemen op het telefoonnummer  
0172 530 604. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

 


