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.

Installateur Reclameborden algemeen
Voor welke uitdaging sta jij?
•
•
•

Je wordt ingeschakeld als installateur voor het plaatsen en verwijderen van immo-borden voor immo-kantoren.
Je verzorgt opdrachten in een bepaalde regio
ALankelijk van de regio werk je vanuit het regionale magazijn (Wilrijk, Haasdonk, Zelem, Zoersel)

Wie ben jij ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een handig persoon die graag de handen uit de mouwen steekt
Je hebt een echte aanpakkers-mentaliteit
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel want je rijdt dagelijks alleen rond en voert de opdrachten
zelfstandig uit
Je vindt het belangrijk kwalita8ef werk af te leveren volgens de werkinstruc8es zelfs binnen scherpe deadlines
(verschuivingen in planning) met aandacht voor veiligheid, service en uniformiteit
Je bent heel aandach5g om de borden op een veilige manier te plaatsen
Je bent je bewust dat je het ‘uithangbord’ bent van inPress
Je maakt graag deel uit van een team (je communiceert vlot met je collega’s)
Je bent je bewust dat je degelijks bepaalde administra5e correct moet doorgeven aan het hoofdkantoor
Je hebt absoluut geen hoogtevrees, dus ervaring met werken op een ladder is een serieuze troef
Je hebt bij voorkeur ‘bouwgerelateerde’ ervaring
Je hebt geen 9 to 5 mentaliteit
Je bent klantvriendelijk en je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en indien de regio dit vereist spreek je ook
een mondje Frans
Je hebt een rijbewijs B

Wat kunnen wij je aanbieden :
•
•
•
•
•

Een afwisselende job met veel zelfstandigheid
De 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.

