Unbranded is al 60 jaar actief als leverancier van televisiedecors, en verricht tevens inrichtingen in
de zakelijke en museale wereld met een thematiserend karakter. Dit reikt van interieur tot specials.
Hiervoor beschikken wij over de benodigde specialismen en een uitgebreide collectie rekwisieten.
Wij zijn een maatschappelijk bewuste organisatie en werken met veel creativiteit en passie. Er
werken in totaal circa 60 mensen.
Unbranded is op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste
Interieur Timmerman (fulltime)
Standplaats Hilversum
Functieomschrijving
Als Interieur Timmerman ben je verantwoordelijk voor interieurbouw voor o.a. een
televisieprogramma, museum of kantoor. Doel is om de producten tijdig en juist op te leveren aan
de klant. Je legt verantwoording af aan de team manager productie.
Werkzaamheden
 Bewerken van alle mogelijke houtsoorten en –vormen
 Bedienen van diverse houtbewerking apparatuur en –machines
 Op creatief verantwoorde wijze inspelen op factoren die van invloed zijn op het op te
leveren eindproduct
 Opleveren/afleveren van de gevraagde (eind)producten op de daartoe aangewezen locatie
volgens planning
 Vervaardigen en plaatsen van decoronderdelen volgens ontwerp/ werktekeningen
Overige werkzaamheden
 Verpakken van de decorstukken t.b.v. vervoer of opslag
 Assisteren bij overige decorbouw werkzaamheden
 Op de hoogte zijn en blijven van de veiligheidsvoorschriften
 Naleven van veiligheidsvoorschriften bij uitvoering van de werkzaamheden
 Collega´s aanspreken op de naleving van veiligheidsvoorschriften en onveilige situaties
melden
Om de functie van Interieur Timmerman goed en veilig te kunnen uitoefenen dien je in het bezit te
zijn van een VCA certificaat. Ben je niet in het bezit van dit certificaat dan volg je na je
indiensttreding een opleidingstraject om dit certificaat te behalen. Dit opleidingstraject duurt
maximaal één dag.
Functie eisen
 Afgeronde MBO opleiding richting meubelmaker/interieurbouwer
 Klantgerichte instelling
 Geen 9-5 mentaliteit, bereid zijn om op wisselende diensten te willen werken i.v.m. de
onregelmatigheid die onze branche kent
 Uitstekende contactuele eigenschappen





Rijbewijs B is een pré
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
Affiniteit met en ervaring in Decor- en interieurbouw is een pré

Unbranded biedt een prettige werksfeer en een marktconform salaris afhankelijk van kennis en
ervaring.
Ben jij geïnteresseerd om ons team te komen versterken, stuur dan je CV en sollicitatiebrief naar:
jobs@unbrandedexperience.com .

