
 
                 

         Vacature projectleider 
 
 

 
 

 
 

Plug n’ Play, ontstaan in 2008,  
biedt kwalitatieve en creatieve 
oplossingen voor festival- en 

beursstanden, events en activaties, 
pop-ups, horeca, showrooms, 

interieurs en decors. 

  
 
 

isocraft, ontstaan in 2017,  
maakt 3D objecten uit harde en 

zachte schuimmaterialen die gebruikt 
worden als decoratie, maar ook in 

verschillende toepassingen binnen de 
bouw en kunstensector. 

 
Vanuit ons atelier in Rumst realiseren we met een enthousiast team van een 25-tal 
vaste medewerkers, aangevuld met freelancers, elke week iets nieuws en brengen 
we met veel expertise, ervaring en goesting elk idee tot leven.  

 
Momenteel zoeken we een projectleider die mee verantwoordelijk is voor het succesvol realiseren van onze 
projecten. Zodra de klant de offerte heeft goedgekeurd verwachten wij concreet het volgende van jou : 
 

- de aankoop van alle nodige materialen op basis van de offerte, 
- de opmaak van de planning, 
- de communicatie met de klant ivm de uitvoering, 
- de begeleiding en het aansturen van je team zowel in de productie als op locatie en 
- de opvolging van het budget, de kwaliteit en de deadline.  

 
Je houdt de risico’s in de gaten, je schakelt tijdig indien nodig en je bedenkt praktische oplossingen als dingen 
niet lopen zoals voorzien. Jij zorgt ervoor dat de wensen van de klanten beantwoord worden. Met jouw 
technisch inzicht weet je van aanpakken bij het bouwen van onze producten. Je hebt kennis van 
bouwmaterialen en -structuren en je bent pas tevreden als de klant dat ook is. 

 
De ideale projectleider en teamplayer zouden we omschrijven als iemand die : 
 
-niet opgeeft. Jouw project is pas geslaagd als het perfect is afgewerkt. 
 
-flexibel is. Je houdt ervan om aan verschillende projecten te werken, met steeds 
andere materialen en technieken. 
 
-creatief kan denken. Jij kan out of the box een oplossing bedenken, weet van 
aanpakken en je wil er samen met je team steeds enthousiast voor gaan. 
 
-gemotiveerd is en ook anderen kan motiveren. Als het nodig is kan je zaken 
onmiddellijk afhandelen, maar je kan ook delegeren en mensen aansturen. 
 
-rustig kan blijven, ook wanneer niet alles loopt zoals gewenst. 

 
Wat bieden we ? 

- je werkt in daguren en ontvangt een marktconform loon 
- je werkt op afwisselende projecten met een dankbaar resultaat 
- je komt terecht in een jong leuk team en een flexibele en creatieve werkomgeving 

 
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en spreekt deze functie je aan? Stuur je CV dan naar 
jobs@plugnplay.be en vertel ons waarom je graag bij ons wil werken.  

 
Plug n' Play | Building Brand and Advertising Installations   

isocraft | 3D Cutting & Coating 
 

SEE our playgrounds: www.plugnplay.be www.isocraft.be   www.katapultevents.be   www.penatagon.group 


