Signspecialist
bij studio binnen de creatieve industrie
locatie Eindhoven
fulltime
vanaf februari 2021
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste en leergierige persoonlijkheid die de handen uit de
mouwen wil steken. Je hebt technisch inzicht, kunt zelfstandig werken en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
Daarnaast ben je in staat om nauwkeurig en zorgvuldig te werken en beschik je over een positieve
werkhouding. Verder ben je in het bezit van een rijbewijs.
Bedrijf:
Een binnen de creatieve industrie werkende studio van innovatieve concepten en uitvoering daarvan. Divers, flexibel
en gedegen, kleine organisatie waar goede samenwerking en teamspirit van belang is.
Functieomschrijving:
Als signspecialist ben je verantwoordelijk voor het zorgvuldig monteren van uiteenlopende signing ten behoeve van
onder andere wand- en raamdecoraties, carwrap en fleetmarking. Een meerwaarde ligt in zorgdragen voor het
correct bedienen van verschillende digitale programma’s, zodat de print- en snijmachines optimaal worden
aangestuurd.
Taken omschrijving:
•
Bedenken en uitvoeren van creatieve oplossingen
•
Digitaal voorbereiden van een opdracht
•
Vervaardigen van sign(deel)producten
•
Monteren van signmateriaal
•
Uitvoeren van bestands- en opslagbeheer
Verantwoordelijkheden:
•
Zorgen voor een correcte afhandeling van elke opdracht.
•
Streven naar een 100% klanttevredenheid.
•
Aansturing en controle op de productie
•
Digitale voorbereiding, printen, plotten, frezen
•
Opbouwen van een flexibel en degelijk productieteam
•
Bewaken van kwaliteit
Beroepshouding:
De signspecialist vertegenwoordigt het bedrijf op goede wijze, kan goed samenwerken, communiceren en kan zich
verplaatsen in de wensen van de opdrachtgever en hier rekening mee houden. Hij/zij is kwaliteits-, resultaat- en
oplossingsgericht. In staat om flexibel om te gaan met omstandigheden die specifiek zijn voor de branche, zoals
werken onder tijdsdruk en inspelen op onverwachte zaken waarmee hij/zij wordt geconfronteerd. Houdt nieuwe
ontwikkelingen in het vakgebied bij en past deze toe.
Profiel:
•
Afgeronde MBO studie
•
Uitstekende beheersing van technieken en programmavaardigheden
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Gedreven en ondernemend om verbeter- en vernieuwingsprojecten op te zetten en uit te voeren
Initiatiefrijk, stevige persoonlijkheid
Vloeiend Nederlands en Engels in woord en schrift.
Communicatief, proactief, energiek, nauwkeurig en zelfstandig.
Stressbestendig, accuraat en dienstverlenende instelling
De uitstraling en het enthousiasme om het gezicht van de studio naar buiten te zijn
In bezit van rijbewijs

Aanbod:
•
Een afwisselende en zelfstandige baan in een kleine informele creatieve omgeving
•
Marktconform salaris
•
Groeimogelijkheden in de baan

