world class experiences globally

Hypsos bedenkt, ontwerpt en voert (internationale) projecten uit, o.a. voor beurzen en interieurs.
Alleen al in Soesterberg werken meer dan 100 vakmensen met de meest uiteenlopende functies als ontwerper,
projectmanager, timmerman, dtp-er, decorateur, schilder, engineer, noem maar op. Oftewel, we zijn een boeiende club
mensen die samen staat voor een creatief en hoogwaardig eindproduct. Ieder doet zijn of haar deel en is daarmee mede
verantwoordelijkheid voor het succes van de projecten die we voor onze klanten uitvoeren. Dit kenmerkt Hypsos. Je wordt niet
aan de hand gehouden, maar je krijgt de kans je te ontwikkelen.
Wij zoeken momenteel een:

Ploegleider Stand- en/of Interieurbouw (m/v)
Functieomschrijving:
Als ploegleider (meewerkend voorman) draag je zorg voor de uitvoering van een stand of interieur, zowel in de voorbereiding
in de werkplaats, als de montage op locatie. Hierin stuur je een ploeg aan die varieert van 2 tot 8 personen en voer je zelf ook
een deel van de productie uit. Op locatie ben je het contactpersoon voor partijen die Hypsos heeft ingehuurd en vaak ook het
gezicht van Hypsos naar de klant.
Wat je doet:
 Start: inlezen in het project, meedenken met de werktekenaar, zaagstaten maken, werk verdelen binnen je ploeg.
 Productie: bijhouden van de voortgang en deze terugkoppelen naar de projectmanager, zorgen dat de collega’s in je
ploeg goed door kunnen met hun werk, zorgdragen voor de kwaliteit en zelf een deel van de productie uitvoeren.
 Montage: zorgen dat de spullen goed worden verpakt en klaargezet voor transport. Samen met je ploeg op locatie de
stand of het interieur monteren/opbouwen. Het aanspreekpunt zijn voor partijen die Hypsos heeft ingehuurd.
Zorgdragen voor een goede samenwerking en een positieve sfeer op locatie.
 Afronding: maken van een kort verslag van de (de)montage en dit bespreken met de projectmanager.
Wie je bent:
 Iemand die goed vooruit denkt
 Flexibel en optimistisch
 Oplossings- en resultaatgericht
 Communicatief sterk
 Je werkt door tot het project af is en de klant tevreden!
Jouw ervaring:
 Ervaren stand- en/of interieurbouwer
 Ervaring met het leiden van een ploeg (of de ambitie/capaciteiten om dit te leren)
 Goede beheersing van de Nederlandse taal (beheersing van de Engelse taal is een pré)
Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en passend bij de zwaarte van de functie. Overige arbeidsvoorwaarden
volgens CAO Standbouw.
Solliciteren:
Hypsos is op zoek naar een talentvolle ploegleider of een ervaren vakman die toe is aan een volgende stap. Als je solliciteert,
stuur dan een korte brief in gewoon Nederlands over wie je bent en waarom je deze mooie positie wilt en kunt vervullen. Geef
ook aan welke kennis en ervaring nog ontbreekt en waarin jij je nog moet ontwikkelen.
Stuur je motivatie, foto en CV naar Ingrid Schat, info@hypsos.com. Omschrijf in je cv duidelijk welke projecten jij hebt geleid
en welke rol, acties en eindresultaten jij hierin hebt gerealiseerd.
Op onze website vind je voorbeelden van projecten die wij bedenken, ontwerpen en maken.
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