Plaatser/collega mobiel plaatsingsteam

Wie zijn de
Brand Shiners?

Visix is een Europese toonaangevende groot-formaat drukkerij van kwalitatief
en duurzaam promotiemateriaal met visuele impact. Het Visix Brand Shiners-team combineert permanente aandacht
voor werkplezier met oprechte waardering voor elkaars inzet. Door professioneel advies, expertise en
service genieten onze klanten van een uiterst zorgeloze ervaring.
Pas dan is onze missie AF!
We hebben vestigingen in Roeselare, Lokeren, Marcq en Baroeul (Frankrijk) en Głogów (Polen) en stellen in totaal zo’n 80
mensen te werk. Stuk voor stuk vakmensen die aan de slag kunnen met de allerbeste apparatuur en technologieën.

Handige collega mobiel plaatsingsteam Lokeren
01 | TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
▶ Na een uitgebreide interne opleiding van en samenwerking met je collega’s verwerf je de nodige ervaring om nadien ook zelfstandig plaatsingsprojecten te
kunnen uitvoeren. Het merendeel van de opdrachten zullen wel uitgevoerd worden tesamen met een collega plaatser.
▶ Visix produceert, levert en installeert een ruim aantal producten (vlaggen, gevelbanners, lichtbakken, paalbanieren, …) , variatie troef dus!
▶ Afhankelijk van de producten en/of opdrachten dienen de plaatsingen indoor of outdoor uitgevoerd te worden.
▶ In vele gevallen worden werken met een hoogwerker uitgevoerd.
▶ Je levert en plaatst onze kwalitatieve en aantrekkelijke producten bij de klant.
Door jouw inzicht, handigheid en ordentelijke afwerking is de klant steeds tevreden.
▶ Materialen worden geplaatst volgens afspraken met de klant.
▶ Je bewaakt de waarden van onze Mission Statement.
▶ Door de afwisselende opdrachten op verschillende plaatsen in het land kan je je flexibel opstellen in samenspraak met je verantwoordelijke.
▶ Af en toe zorg je voor het vervoer van goederen tussen onze vestigingen en/of naar klanten (shuttle).
▶ Opvolging, tesamen met een collega, van de orde en netheid rond het gebouw.
02 | PROFIEL
▶ Je hebt praktische en/of technische ervaring of bent hierin goed geschoold.
▶ Je bent van nature handig met gereedschappen en je werkt efficiënt.
▶ Je bent steeds beleefd, aangezien je ons bedrijf vertegenwoordigt bij onze klanten.
▶ Je hebt zin voor verantwoordelijkheid zodat kwalitatief, mooi en ordentelijk werk geleverd wordt bij de klant.
▶ Je kan en wil je flexibel opstellen i.f.v. taken en werktijden.
▶ Je bent een enthousiaste teamplayer en een creatieve problem solver.
▶ Je voelt je als een vis in het water in een KMO omgeving.
▶ Je bent fit en je hebt een minimale goede conditie.
▶ Je bent in het bezit van rijbewijs B (BE is een pluspunt, geen noodzaak).
▶ Enige ervaring met belettering is een pluspunt, maar geen must.
▶ Kennis van ‘werken op hoogte’ is tevens voordelig.
▶ In het bezit zijn van een BA4 of BA5 attest is een voordeel.
▶ Je hebt een basiskennis van de Franse taal.
▶ Je kan je vinden in de waarden van onze Mission Statement.
03 | AANBOD
▶ Je krijgt een grondige interne opleiding van onze producten en je kan rekenen op ondersteuning van je collega’s;
▶ Een heel afwisselende job met ruimte voor initiatief;
▶ Je krijgt autonomie en ondernemerschap in je job, maar tegelijkertijd ook teamwerk met andere collega’s van verschillende afdelingen;
▶ Je krijgt de kans om persoonlijk en professioneel te groeien;
▶ We stimuleren iedereen om zich geregeld bij te scholen volgens eigen interesses en i.f.v. groei in eigen functie en verantwoordelijkheden;
▶ Je komt terecht in een waardengedreven, ambitieuze KMO met een grote team-spirit en internationale ambities;
▶ Er heerst een spontane, professionele sfeer met zeer korte communicatielijen in een vlakke structuur;
▶ Je behoort tot een groeibedrijf;
▶ Onze vestiging is overwegend filevrij te bereiken;
▶ Voltijds contract voor onbepaalde duur;
▶ Je ontvangt een aantrekkelijk salarispakket volgens ervaring en competenties.
04 | SOLLICITEREN
▶ Per e-mail naar Sandra van der Arend: sandra.van.der.arend@visix.be
▶ Graag uw CV steeds toevoegen.
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