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. Hierdoor hebben we heel wat extra vacatures.
Word jij één van onze nieuwe ambitieuze krachten (m/v)?

PROJECT MANAGER STANDENBOUW
JE PROFIEL
–– Je behaalde een masterdiploma binnen de
ingenieurswetenschappen
(bij
voorkeur
industrieel ontwerp of elektromechanica).
–– Je hebt een sterk ruimtelijk inzicht en werkt
nauwkeurig.
–– Daarnaast ben je communicatief, flexibel en
neemt initiatief.
–– Je beschikt over een hands-on mentaliteit en
praktische ingesteldheid.
–– Naast het Nederlands beschik je over een
degelijke kennis van het Engels en het Frans.

ONS AANBOD

JE FUNCTIE

Deze gevarieerde 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 Project Manager valt de technische
voorbereiding van de standenbouwprojecten
onder jouw verantwoordelijkheid.
–– Je bent verantwoordelijk voor het volledige
aankoopbeleid en verzorgt alle negotiaties met
de leveranciers.
–– Je gaat actief op zoek naar nieuwe leveranciers,
producten en toepassingen.
–– Je stelt huidige werkprocessen in vraag en je
wordt betrokken bij het optimaliseren van de
workflow.
–– Je maakt diverse analyses van de cijfers, kan deze
interpreteren en formuleert verbetervoorstellen.
–– Nacalculatie en prijssetting van de projecten
vallen ook onder jouw verantwoordelijkheid.
–– In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan het
management.
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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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