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Ervaren plaatser gezocht (voltijds – M/V/X)

OptiCom International NV
OptiCom is reeds 20 jaar een vaste waarde in de wereld van visuele communicatie. Als ervaren signmaker uit Olen zijn wij 
gespecialiseerd in het realiseren van allerhande reclameboodschappen. 

Een greep uit ons aanbod: Full colour printen, spandoeken, wagenbeletteringen, gevelreclame, lichtreclame, reclamezuilen, 
werfborden, stickers, glasdecoraties, textielbedrukking, poster & display systemen, … 

OptiCom staat in voor het ganse traject: advies, offerte, ontwerp, productie en plaatsing: we voeren alles uit in eigen beheer.
Vanwege aanhoudende groei zijn we op zoek naar een plaatser met ervaring.

      Takenpakket?
 • Je bent de ganse dag in de weer met het installeren van binnen- en buitenreclame, dit gaat van spandoeken,   
    frames en panelen tot zuilen en lichtreclame.
 • Je voert jouw taken steeds uit op locatie bij de klant.

      Wie zoeken we?
  • Je bent gemotiveerd en hebt passie voor signmaking.
 • Je bent een flexibele teamplayer zonder 9-5-mentaliteit en kan zelfstandig werken.
 • Je hebt geen hoogtevrees, sommige montages gebeuren op hoogte, met ladder of hoogtewerker.
 • Je werkt graag buiten.
 • Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail. Je streeft steeds naar een perfect eindresultaat en streeft naar hoge  
    klantentevredenheid.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Ervaring in signmaking is een groot pluspunt, maar niet vereist.
 

      Wat hebben wij te bieden?
  • Een voltijds contract (38u – op vrijdag stoppen we om 15u) met een correcte verloning.
 • Een gevarieerde en uitdagende job in een groeiend familiebedrijf met fijne en ervaren collega’s, in een vlot
   bereikbare omgeving.
 • Wij investeren graag in onze werknemers en voorzien interne bijscholingen waar nodig.
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