
Uitdagende functie als behanger bij Multiwand 

Hé behanger! Ben jij een kei in het leveren van luxe wandbekleding? Weet jij altijd een perfect 
resultaat af te leveren en wil je dat jouw werk door heel het land bewonderd wordt? Dan is 
Multiwand op zoek naar jou! 

Wie ben jij? 
Je bent een specialist in je vakgebied. Collega’s komen naar jou met vragen over behang- of 
schilderwerk. Je steekt graag je handen uit de mouwen. Letterlijk èn figuurlijk! 

Bovendien noemen anderen jou een gemotiveerde collega. Jij als professional bent ons 
visitekaartje en weet hoe je heus vakmanschap aflevert. Van begin tot het eind is jouw werk top. 
Je bent servicegericht. Dankzij jouw goede werk, keren klanten bij ons terug.


Verder ben je:

• fulltime beschikbaar (37 uur per week);

• in het bezit van een rijbewijs zodat je kunt carpoolen met een collega;


Heb je geen ervaring, maar ben je wel enthousiast? Niet getreurd! Dan gaan wij bij Multiwand jou 
opleiden tot een ware professional zodat je zelfstandig aan de slag kunt! 


Wat ga je doen? 
Bij ons is een werkdag nooit hetzelfde. De ene dag verwerk je exclusieve wandafwerking (zoals 
Vescom, Arte, Eijffinger en BN) in bijvoorbeeld hotels, scholen en kantoorpanden. De andere dag 
ben je bezig met het aanbrengen van fotoprints die uit één stuk worden bevestigd op de wand. 
Soms is je project een fotowand van twee meter en soms eentje van wel twintig meter! Een week 
later werk je weer aan een project waar je glasweefsel behang aanbrengt en saus je de scan 
hierna. Texwerk is jou dus niet onbekend. Je hoort het al; je hebt een zeer dynamische werkplek! 

Bovendien begint je werkdag vroeg (07:00 uur) waardoor je ook op tijd klaar bent (15:00 uur). 
Mooi! Zo hou je elke dag veel tijd voor jezelf, leuke dingen of je gezinnetje over.


Wie is Multiwand?  
We zijn een toonaangevend bedrijf in het leveren en aanbrengen van luxe vinyl soorten, fotoprints, 
glasweefsel behang en vele andere vormen van wandbekleding. En we groeien hard! Daarom zijn 
we op zoek naar (nieuw) talent. Multiwand werkt door heel Nederland op allerlei verschillende 
projecten en in verschillende markten. Ook werken we met veel verschillende soorten 
wandbekleding waardoor je altijd gevarieerd werkt en jouw creativiteit kwijt kunt! Bij ons krijg je 
zo’n 20 gemotiveerde collega’s in dit snel groeiende bedrijf. Het is er gezellig en je zult met 
verschillende collega’s vele projecten afwerken.


Ga je bij ons aan de slag als behanger? Dan krijg je van ons: 
• een marktconform salaris;

• pensioensregeling;

• Vakantiegeld;

• een team vol gezellige collega’s waar je kan lachen, leren en gewaardeerd wordt;

• veel mooie projecten bij grote bedrijven als Fletcher Hotels;


Interesse? Laten we eens bellen! Ben je meteen enthousiast; laten we dan een bakkie doen! Stuur 
een reactie of direct jouw cv (met motivatie) naar gerbert@multiwand.nl

mailto:gerbert@multiwand.nl

