VACATURE

CREATE AMAZING THINGS

ALLROUND
STAND- /
INTERIEURBOUWER
FULLTIME

Is het jouw jongensdroom om te mogen werken voor grote namen zoals De Efteling, Parookaville Festival of het televisieprogramma ‘Marble Mania’? De meeste dromen zijn
bedrog, maar deze niet! In de functie van ‘Allround Stand- / Interieurbouwer’ draag jij bij aan
onze fantastische (tijdelijke) bouwprojecten. Wie weet sta jij volgend jaar Max Verstappen
toe te juichen op het Formule 1-podium dat je samen met jouw collega’s gerealiseerd hebt.

EEN STUKJE OVER ONS
Visuele pareltjes creëren in de vorm van tijdelijke bouwwerken voor evenementen, festivals
en pretparken. Of gewoon ter promotie van een merk. Dat is wat wij als Create B.V. doen.
Van idee tot werkelijkheid. Ofwel: wij zijn een fullservice decoratiepartij. Gevestigd in Beek
en Donk, maar internationaal opererend.

LEES MEER

WAT GA JE BIJ ONS DOEN?
Als Allround stand- / interieurbouwer ben jij onmisbaar in ons bedrijf. Jij hebt twee rechterhanden en springt overal bij waarbij we jouw ‘rechterhandjes’ goed kunnen gebruiken. Dat
is de ene keer in onze eigen werkplaats, de andere keer op locatie. Daar komt bij dat je ook
met CNC-machines mag werken.

NAAR WIE ZIJN WIJ OP ZOEK?
Je bent secuur, je hebt technisch inzicht, denkt in oplossingen, bent stressbestendig en kan
zowel individueel als in teamverband werken. Alleen maar ook samen als team ga je voor
het hoogst haalbare.

WAT KUNNEN WE JOU BIEDEN?
Je komt in een professionele, maar informele omgeving te werken met enthousiaste én talentvolle collega’s. Wij werken – als we niet op locatie zijn - vanuit ons nieuwe bedrijfspand
in Beek en Donk. Daarnaast bieden we jou uiteraard goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Als bedrijf staan wij voor kwaliteit, passie, accuraatheid, flexibiliteit, betrouwbaarheid en natuurlijk, zoals onze naam al zegt, ‘Creativity’, ofwel creativiteit.

JOUW DROOM VERWEZELIJKEN?
Ben jij dé persoon die wij zoeken? De functie bij Create B.V. is per direct beschikbaar. Stuur
jouw cv met motivatiebrief naar Bjorn Berkers (directeur). Wil je meer informatie? Neem dan
contact op via onderstaand telefoonnummer.

bjorn@createbv.com

085-0187745
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