Allround timmerman / decorbouwer (creatieve projecten)
Layhgo, al jaren een begrip in de evenementenbranche op het gebied van decorbouw. Door
jarenlange ervaring binnen deze branche en onze passie voor decor en techniek, kunnen we elk
podium vormgeven. Onze designers ontwerpen de stage vanaf het beginpunt en verzorgen de
uitvoering via technische tekeningen. Decorbouw van begin tot eind. Onze crew bestaat uit mensen
vanuit verschillende sectoren; van houtbewerking tot aan decorbouw. Elk lid brengt zijn eigen
expertise mee waardoor we breed inzetbaar zijn.
Ben jij een creatieve timmerman die aan de start van zijn carrière staat. Heb jij affiniteit met de
evenementenbranche? Wil jij ons creatief en enthousiast team komen versterken met jouw expertise
en wil je een belangrijke bijdrage leveren aan nieuwe decor’s en podia? Wij zoeken iemand met een
houten hart!
Wat houden de werkzaamheden in: Je werkt grotendeels in de werkplaats in Nijmegen en af en toe
op locatie van events en festivals. Je werkt vanuit een werktekening naar een eindproduct. Dit kan
uiteenlopen van meubilair tot custom made objecten. Het instellen, afstellen, beladen en bedienen van
de machines (cnc frees, schaafbank, formaatzaag, lintzaag, wandzaag) en het onderhoud van de
machines en werkplaats behoren tot jouw taken.
Wat breng jij mee?
- Vakkennis van hout en houtbewerking
- CNC houtfrees ervaring is een must
- Enige werkervaring binnen de evenementen is een pre, maar enthousiasme en leergierigheid
zijn minstens zo belangrijk
- Geen 9 tot 5 mentaliteit en je vindt het geen probleem om af en toe in het weekend te werken
- Gedreven en passie voor het vak
- Je bent stressbestendig en communicatief vaardig
De evenementenbranche is een creatieve dynamische wereld waarin flexibiliteit en aanpakken de
juiste sleutelwoorden zijn voor ons. Bij Layhgo vinden we doorzettingsvermogen en motivatie net zo
belangrijk als kennis en ervaring.
Wat vind jij bij Layhgo:
Je komt te werken binnen een enthousiast en gedreven team. Wat onze medewerkers zo belangrijk
en prettig vinden aan werken bij Layhgo is de team spirit, toewijding aan elkaar, de zelfstandigheid en
de afwisseling. Ieder ontwerp, ieder podium, ieder project is uniek. Samen hard werken en iets moois
neerzetten. Heb jij dit in je en wil je deel uitmaken van ons team en ben je woonachtig binnen een
straal van 30km van Nijmegen, dan zijn wij op zoek naar jou.
Neem contact op via de mail met marcia@layhgo.com.

