Zelfstandige plaatser signalisatie en straatmeubilair
Bij VVSnv kom je terecht bij een jong en dynamisch bedrijf in volle groei met een duidelijke
koers van vernieuwing, digitalisering en eigen ontwikkeling/innovatie. VVSnv zorgt voor de
inrichting van de publieke ruimte. Vanuit twee productgroepen: signalisatie en
straatmeubilair zorgen wij voor een aangename en veilige leefomgeving. Onze webshop
www.vvsnv.be geeft een totaalbeeld van onze producten. Voor de uitbreiding van ons
plaatsingsteam zijn wij nog op zoek naar zelfstandige plaatsers:

Jouw motivatie: een tevreden klant
Je staat in voor de plaatsing en montage van onze producten op locatie. Het plaatsen van
verkeersborden en allerhande diverse signalisatie – van ledborden tot plooibare paaltjes –
langs de wegen of op privéterreinen van bedrijven. Totaalprojecten van straatmeubilair
(picknicktafels en -banken, zitbanken, vuilnisbakken, bloembakken) plaatsen op diverse
openbare domeinen of op de speelplaats van een school. Een mobipunt volledig inrichten
door het plaatsen van een overkapping, afbakeningspaaltjes en de bijbehorende signalisatie.
Het gevarieerde gamma aan producten om te plaatsen zorgt voor een leuke afwisseling.
Samen met je collega plaatser(s) zorg je voor een correcte uitvoering, met oog voor detail.
Een tevreden klant is dé motivatie voor je werk.

Je weet van aanpakken
-

Je bent een Handige Harry en je weet van aanpakken.
Je hebt oog voor detail en zorgt voor een piekfijne afwerking.
Je bent een team player.
Je bent fit en je werkt graag buiten.
Je hebt ervaring in de bouwsector als plaatser/monteur/wegenwerker.
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Je wilt op zelfstandige basis werken voor ons bedrijf.
Het bezitten van een rijbewijs BE is een pluspunt.

Wat mag je verwachten van deze sterk groeiende KMO?
-

werken in een bedrijf met een familiale werksfeer waar iedereen elkaar kent
een toffe uitdagende job waar je veel voldoening uithaalt
materiaal van de beste kwaliteit om mee te werken
coaching naar de beste versie van jezelf door interne en externe opleidingen
werkplezier: ons eigen feestcomité “Team Happiness” zorgt voor leuke teamactiviteiten
en themadagen

Interesse?
Stuur dan een mail naar philip@vvsnv.be en wie weet maak jij dan binnenkort ook deel uit van een
tof & bruisend team van 40 VVS-FANS!

