Creaplan NV is een internationaal gerenommeerd bedrijf gespecialiseerd in standenbouw,
displays en interieurdesign. We zijn marktleider in de sector en werken momenteel met
een vijftigtal medewerkers. Door onze expansie, plannen we een uitbreiding naar het
Evolis Business Park te Kortrijk. Momenteel hebben we daardoor heel wat extra vacatures.
Word jij één van onze nieuwe ambitieuze krachten (m/v)?

VERANTWOORDELIJKE SCHRIJNWERKERIJ
JE PROFIEL
–– Je beschikt over een technische opleiding in
een relevante richting (binnenschrijnwerk,
vervaardigen meubels, enz.).
–– Je kan ervaring in een atelieromgeving voorleggen.
–– Je hebt een ruime materialenkennis en kan vlot
overweg met de verschillende machines.
–– Daarnaast beschik je over de nodige kennis en
ervaring in CNC.
–– Je draagt kwaliteit hoog in het vaandel en hebt oog
voor detail.
–– Je werkt vlot in teamverband.

ONS AANBOD

JE FUNCTIE

Deze uitdagende job wordt gekoppeld aan een
aantrekkelijk salaris volgens kennis en ervaring.
Je krijgt intensieve opleidingen. We bieden een
aangename werksfeer in een sterk groeiend bedrijf
met een jonge en enthousiaste ploeg.

–– Als verantwoordelijke schrijnwerkerij word je
tewerkgesteld in ons atelier.
–– Je maakt de technische tekeningen en bouwt
samen met je team meubelstukken en
interieurelementen voor beursstanden, interieuren showroomrealisaties.
–– Je levert kwalitatief maatwerk en krijgt de
verantwoordelijkheid over jouw eigen projecten.
–– Je houdt vinger aan de pols wat betreft de planning
en zorgt voor een efficiënte verdeling van het werk
onder de teamleden.
–– Om de opdrachten tot een goed einde te brengen,
kan je beroep doen op een uitgebreid machinepark.
–– Je
rapporteert
rechtstreeks
aan
de
productiemanager.
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INTERESSE?
Wil je jouw kennis en vaardigheden verder
ontwikkelen bij de marktleider in België op gebied
van standenbouw en heb je goesting om met een
enthousiast team verder te groeien en grenzen te
verleggen?
Stuur dan vandaag nog je CV met motivatiebrief naar
dimitri@creaplan.be. Meer info? Bel dan Dimitri via
+32 (0)470 20 46 00 of surf naar www.creaplan.be
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