Interieurbouwer/meubelmaker (creatieve projecten)
We hebben nog meer vakmensen nodig en daarom zijn wij op zoek naar jou! Heb jij affiniteit met de evenementenbranche? Wil jij ons creatieve en enthousiaste team komen versterken met jouw expertise en wil je een
belangrijke bijdrage leveren aan nieuwe decors en podia? Wij zoeken iemand met een houten hart!
Je werkt grotendeels in de werkplaats in Nijmegen en af en toe op locatie van evenementen en festivals. Je
werkt meestal vanuit een werktekening, maar soms ook vanuit een simpele schets, naar een eindproduct.
Dit kan uiteenlopen van meubilair tot custom made objecten. Afhankelijk van de projecten werk je samen
met collega’s of zelfstandig. Het instellen en bedienen van de machines (CNC-frees, formaatzaag, lintzaag,
wandzaag, invalzaag) en het onderhoud van de machines en werkplaats behoren tot jouw taken. Tevens ben
je de rechterhand van de chef werkplaats en kun je een team motiveren en aansturen.
Ben je op zoek naar afwisseling? Dat ga je zeker vinden bij Layhgo. Elk project heeft zo z’n charme en mede
dankzij jou kunnen duizenden mensen een betekenisvolle beleving hebben en van een evenement genieten.
Vol trots kun je laten zien waar jij aan meegewerkt hebt.
Wat verwachten we van jou:
Je hebt een afgeronde opleiding richting interieurbouw / meubelmaker
Vakkennis van hout en houtbewerking
Constructie kennis
Ervaring met een CNC-machine is een must
Je draait je hand niet om voor mooie uitdagingen
Praktisch en oplossingsgerichte instelling
Je hebt ervaring met het aansturen van een team
Gedreven en passie voor het vak
Enige werkervaring binnen de evenementen is een pré
Hoe ziet jouw toekomst eruit?
We gaan volgend jaar verhuizen naar een nieuw pand binnen een straal van 5 kilometer. Wij zijn Layhgo en
gaan een eigen draai maken aan ons nieuwe bedrijfspand. Samen gaan we een veelbelovende toekomst
tegemoet.
Layhgo, al jaren een begrip in de evenementenbranche op het gebied van decorbouw. Door jarenlange ervaring binnen deze branche en onze passie voor decor en techniek, kunnen we elk podium vormgeven. Voel jij je
thuis binnen een creatieve omgeving en wil jij deel uitmaken van ons enthousiast en gedreven team? Stuur je
CV en motivatiebrief via onderstaand formulier of ga naar onze website: www.layhgo.com.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

