Passie & Perfectie
Redie Interieurs Oirschot bv is een ervaren interieurbouwspecialist voor innovatieve concepten.
Als producent, engineer en realisator bedienen wij onze opdrachtgevers met een uitgekiend interieur.
Redie Interieurs ontwikkelt en produceert totaalconcepten in de Utiliteit/Kantoren, Hospitality en
Retail- food en nonfood.
In elk concept staan sfeer, beleving en emotie centraal.

Is Redie Interieurs op zoek naar JOU?
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Medewerker Montage
En hopelijk kunnen we je overtuigen van het feit dat jij de perfecte match bent voor ons!
Als medewerker montage ben je verantwoordelijk voor de montage van onze projecten op locatie bij de klant.
Wij kunnen hele mooie dingen maken, maar zolang het niet op locatie bij de klant staat te schitteren, hebben
wij de klus nog niet geklaard.
Uiteraard laten we niet zomaar iedereen aan de slag gaan met al onze producten. We zoeken dus wel iemand
met een vaktechnische opleiding op het gebied van montage van interieurdelen. Heb je niet precies de goede
opleiding, maar wel iets soortgelijks, dan nodigen we je nog steeds van harte uit om te reageren.
We snappen het als je onze producten nog niet van binnen en buiten kent, maar verwachten wel van je dat je er
voor open staat om in korte tijd alle ins en outs te leren kennen. Een basiskennis van andere bouwkundige
disciplines (installatietechniek, plafondmontage en/of afbouw) kan daarbij erg handig zijn.
Je bent in staat om onze interieurdelen op een vakkundige en veilige manier te monteren en weet daarbij ook je
mannetje of vrouwtje te staan bij de klant. Je bent dus representatief, sociaal vaardig en in staat om zelfstandig
oplossingen te bedenken in onverwachte omstandigheden. Je bent het gewend om samen te werken met
anderen en contact te hebben met externe partijen. Het uitvoeren van nazorgwerkzaamheden op locatie hoort
ook bij je functie.
Je mag best (positief) kritisch zijn, om het beste resultaat te (kunnen) realiseren voor onze klanten. Je bent het
gewend om niet altijd thuis te zijn met het avondeten (of een keer op pad te zijn voor de zon op gaat).
Daarnaast ben je goed in staat om je werk zelfstandig uit te voeren waarbij je open staat voor de wensen van de
klant.
Lijkt het je wat?
Dan hopen we dat jij ons kunt overtuigen van jouw capaciteiten en dat wij jou kunnen overtuigen van het feit
dat wij dat leuke bedrijf zijn waar jij naar op zoek bent…
Reageer snel en wie weet drinken we binnenkort samen een bak koffie!
hrm@redie.nl is het e-mailadres waarop we jouw sollicitatie graag tegemoet zien.

