inPress ontwerpt, realiseert, plaatst, verwijdert en stockeert borden, doeken en s5ckers in opdracht
van vastgoedmakelaars en projectontwikkelaars. We zijn de grootste producent-leverancier-installateur
in Vlaanderen en Brussel. Voor projectontwikkelaars met interna5onale projecten
voeren we ook opdrachten uit in het buitenland.
In de loop der jaren – inPress is opgericht in 1991 – hebben we onze tools voor zeefdruk en digital
prin5ng sterk verﬁjnd. Onze graﬁsche medewerkers schudden duidelijke ontwerpen uit hun mouw
en leveren drukwerk van topkwaliteit af. Elke dag zijn een 5ental teams onderweg om borden,
doeken en s5ckers te plaatsen én verwijderen wanneer onze klanten daartoe de opdracht geven.

Atelier-medewerker Bordenbouwer & All rounder
Voor welke uitdaging sta jij?
•
•
•

Je wordt voornamelijk ingeschakeld als Borden-bouwer voor het assembleren en herstellen van reclame-borden
voor immo-kantoren
Verder zullen wij je opleiden zodat je onze koerier kan vervangen bij verlof/afwezigheid, kan bijspringen bij het
aLreken van borden en het spuiten/schilderen van de palen voor de borden
Je werkt in het atelier in Wilrijk

Wie ben jij ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Een handig iemand die graag de handen uit de mouwen steekt
Je hebt een echte aanpakkersmentaliteit
Je vindt het belangrijk kwalita4ef werk af te leveren volgens de werkinstruc4es zelfs binnen scherpe deadlines
(verschuivingen in planning) met aandacht voor veiligheid, service en uniformiteit
Je bent je ervan bewust dat je de laatste schakel bent in het afwerkingsproces
Je maakt graag deel uit van een team (je communiceert vlot met je collega’s)
Je hebt bij voorkeur een ‘bouwgerelateerde’ werkervaring
Je hebt geen 9 to 5 mentaliteit
Je woont op korte afstand (max 15km) van ons hoofdkantoor in Wilrijk (zijstraat Boomsesteenweg)

Wat kunnen wij je aanbieden :
•
•
•
•
•
•

Werkzekerheid!
Een leuke job en afwisselende job in een jong team
Ondersteuning van een dynamisch en ﬁnancieel gezond bedrijf waar een warme, familiale en open sfeer heerst
en waar naast het harde werk ook 5jd is voor een aangename babbel
Een stabiele job van 37u/week met 20 verlofdagen en 1 extra inPress-dag
Wij voorzien ook opleiding bij je opstart indien dit nodig blijkt
En uiteraard een salaris in lijn met je ervaring met extra legale voordelen zoals maal5jdcheques, een
bonusregeling, enz …

Bekijk zeker onze website om een idee te krijgen van onze ac5viteiten en als je denkt dat deze job jouw volgende stap is, mail dan asap
je CV naar karin@inpress.be met een klein woordje uitleg waarom je graag een gesprek wil en wij nemen contact op met jou.

