Behanger
Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar nieuwe behangers!
Multiwand is toonaangevend in het leveren en aanbrengen van luxe vinylsoorten, fotoprints,
glasweefsel behang en vele andere vormen van wandbekleding.
Wegens een constante sterke groei zijn we op zoek naar nieuwe fulltimers die ons team komen
versterken!
Behanger
Of liever gezegd: wandbekleder. We zijn op zoek naar een servicegerichte en gemotiveerde collega
die graag de handen uit de mouwen steekt. Je bent het visitekaartje van het bedrijf en levert daarom
vakmanschap zodat onze tevreden klanten blijven terugkeren.
Wat je gaat doen bij Multiwand:
o Exclusieve wandafwerking verwerken zoals Vescom, Arte, Eijffinger, BN in
bijvoorbeeld hotels, scholen, kantoorpanden etc.
o Fotoprints aanbrengen die uit één stuk op de wand worden aangebracht. Dit kunnen
fotowanden zijn van 2 tot 20 meter lang in uiteenlopende projecten
o Glasweefsel behang aanbrengen (ook wel scan genoemd), en het eventueel sauzen
hiervan. Je gaat dus ook grote oppervlaktes voorzien van texwerk.
Onze projecten bestaan voornamelijk uit hotels, zorginstellingen, ziekenhuizen en scholen. Maar ook
hebben wij geregeld werk in bijvoorbeeld pretparken, retail, theaters en sportcentra. Hierdoor blijft
je werkplek dynamisch.
Jouw profiel
We zijn op zoek naar wandbekleders, het liefst met ervaring in behang of schilderwerk. Heb je geen
ervaring, gaan we jou opleiden waardoor je na enige tijd zelfstandig op pad kunt. Dit houdt in dat je
met ervaren behangers wordt meegestuurd die jou alles kunnen uitleggen zodat je het vak snel
onder de knie krijgt. Je bent in het bezit van een rijbewijs waardoor je kunt carpoolen met collega’s
of naar projecten kunt rijden.
Wat we jou bieden
Bij Multiwand is geen dag hetzelfde en hierdoor is het werk erg dynamisch. We werken door heel
Nederland op allerlei verschillende projecten en in verschillende markten. Ook werken we met veel
verschillende soorten wandbekleding. Hierdoor blijft het werk gevarieerd en creatief. Doordat je
vroeg begint (07:00u) ben je ook weer op tijd klaar (15:00u) waardoor je veel vrije tijd overhoud.
Ook niet onbelangrijk is ons huidige team: we zijn met zo’n 20 gemotiveerde werknemers actief in dit
snel groeiende bedrijf. Het is er gezellig en je zult met verschillende collega’s vele projecten
afwerken.
Een werkweek bestaat bij ons uit 37 uur. We bieden je een meer dan marktconform salaris,
pensioenopbouw en vakantiegeld.
Ben je geinteresseerd geraakt? Stuur dan een mail met jouw motivatie en CV naar joyce@multiwand.nl

