Ben jij interieurbouwer of timmerman en wil je wel eens wat anders?
Ben jij installatiemonteur en vind je je vak niet meer leuk?
Ben jij reclamemonteur of plakker en zoek je een fijne werkplek?
Ben jij super handig, heb je 2 rechter handen en zoek je een uitdaging?

Wij zijn op zoek naar een allround reclamemonteur / signmaker,
of iemand die dat vak wil leren!
Wie zijn wij?
Koelewijn Reclame is een klein reclamebedrijf waar we veel verschillende dingen maken. Als je een goed beeld wilt krijgen van wie we zijn als bedrijf, wat we doen en wie de mensen achter de voordeur zijn, dan kun je het beste even kijken
op de website, www.koelewijnreclame.nl/het-bedrijf.html
Wat ga je doen als je bij ons komt werken?
Als reclamemonteur / signmaker zullen de volgende werkzaamheden van je worden gevraagd:
Het monteren en plaatsen van reclameborden, bouwborden, gevelbeletteringen e.d.
Het plakken van raambeletteringen, borden, auto’s, zowel op locatie als in de werkplaats.
Het plakken van muurvisuals. Het maken en plaatsen van interieurwanden en panelen.
Het maken van speciale producten, denk daarbij aan decoratieve dingen, displays en unieke producten.
Het meewerken in de productie en het afwerken van allerhande printmaterialen.
Algehele ondersteuning. Je bent indien nodig overal inzetbaar.
Wat verwachten wij? Wie zoeken wij?
Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand met de volgende vaardigheden:
Je bent erg handig, precies en secuur. Je bent technisch creatief en hebt gevoel voor kwaliteit. Dat is duidelijk
zichtbaar aan je werk en dat straal je ook uit!
Je hebt ervaring met montagewerkzaamheden, dat kan zijn in de grafische branche maar dat is geen vereiste.
Je kunt goed plakken of je wilt dat graag leren!
Je bent klantgericht, nauwkeurig, stressbestendig en je kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband.
Je hebt geen hoogtevrees, werken op een hoogwerker of steiger is voor jou geen probleem.
Je bent in het bezit van rijbewijs B (liefst B+E).
Als je al een vca hebt dan is dat handig.
Wat bieden wij?
Wij bieden je een veelzijdige en uitdagende baan, in een professionele omgeving met een informele werksfeer, in een
jong bedrijf! Wij bieden een baan aan voor 4 á 5 dagen in de week.
Interesse?
Neem dan contact met ons op! Dit kan met Rinke Koelewijn via email op info@koelewijnreclame.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

