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Allround beletteraars / Signmakers
Medewerker werkplaats
Medewerker folieafdeling
Wij zijn een no-nonsense allround reclame bureau en wij zijn op zoek naar
verschillende toekomstige collega’s die ons Signteam komen versterken.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:
-

Monteren van reclameborden, frees- en doosletters,
spandoeken,
interieur- en standbouw
Beletteren van reclameborden en voertuigen
Lassen, zagen, verlijmen, schuren en frezen
Montage/folievoorbereiding, flatbedplotten, lamineren, appliceren en schoonsnijden

Wat verwachten wij van jou?
-

Mentaliteit, flexibiliteit! inzet en enthousiasme!
In bezit van rijbewijs
Bereidheid om e.v.t. in het buitenland te werken
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Wij bieden:
-

Afwisselend werk in een prettige werksfeer
en werkomgeving
Doorgroei mogelijkheden

Ben jij enthousiast, flexibel
en spreekt teamwork jou aan?
Mail je sollicitatie naar: info@ardventure.nl
Kan je niet wachten om te beginnen?
Bel dan naar: 06 48 50 31 04
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Wij zijn een no-nonsense allround reclame bureau en wij zijn op zoek naar
een leuke toekomstige collega die onze studio kan komen versterken.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:

Reclameuitingen ontwerpen voor zowel binnen als buitenreclame.
Aangeleverde bestanden productieklaar maken
en het aansturen van de printers en snijplotters.

Wat verwachten wij van jou?

Mentaliteit, inzet en enthousiasme!
Flexibiliteit en teamwork!
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Wij bieden:

Afwisselend werk in een prettige werksfeer
en werkomgeving.
Ben jij enthousiast, flexibel
en spreekt teamwork jou aan?
Mail je sollicitatie naar: info@ardventure.nl
Kan je niet wachten om te beginnen?
Bel dan naar: 06 48 50 31 04
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