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Hypsos bedenkt, ontwerpt en voert (internationale) projecten uit, o.a. voor beurzen en interieurs. 

Alleen al in Soesterberg werken meer dan 80 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: 

 

Standbouwer (m/v) 
 

Functieomschrijving:  

Als standbouwer realiseer je mooie projecten voor bekende merken in binnen en buitenland. Wat je zelf maakt, 

ga je ook zelf plaatsen. Reizen is daarom altijd deel van het werk. Kijk op onze website voor voorbeelden van 

projecten waar jij aan mee kan werken. Bij Hypsos krijg jij genoeg ruimte om je verder te ontwikkelen, 

bijvoorbeeld door steeds uitdagender klussen te doen. Ook investeert Hypsos veel in training en opleiding. 

Wat je doet: 

• Start: de ploegleider geeft je de werktekeningen, verdere informatie en het materiaal dat je nodig hebt 
om je werk goed te kunnen doen. 

• Productie: van begin tot eind maak je het product. Op de CNC frees na, bedien je alle machines. Als 
het product eenmaal klaar is, dan is het ook écht van jouw hand. 

• Montage: nadat je het product goed hebt verpakt, is het klaar om op transport te gaan voor montage. 
Jij gaat mee naar locatie in binnen- of buitenland om te monteren wat je zelf hebt gemaakt (we geloven 
erin dat Hypsos daardoor de beste kwaliteit kan leveren). 

 

Wie je bent: 

• Flexibel, optimistisch, oplossingsgericht 

• Ervaren stand- en/of interieurbouwer (minimaal 8 jaar ervaring) 

 

Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. Overige arbeidsvoorwaarden volgens CAO Standbouw. 

 

Solliciteren: 

Hypsos is op zoek naar een ervaren vakman. Als je solliciteert, stuur dan een korte brief in gewoon Nederlands 

over wie je bent en waarom je bij Hypsos wilt komen werken. 

 

Stuur je brief, foto en CV naar Ingrid Schat, info@hypsos.com.  

Op onze website vind je voorbeelden van projecten die wij bedenken, ontwerpen en maken.  
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