
Werken bij een bedrijf dat voelt als familie
Jij gaat aan de slag als projectsto�eerder bij Borrenbergs Projectinrichting, één van de vier bedrijven binnen de Borrenbergs 

Groep. We zijn een écht familiebedrijf en als het erop aankomt, staat familie altijd voor je klaar. Zo is het bij ons dan ook. Neemt niet 

weg dat we altijd eerlijk zijn tegen elkaar. Dus ook als het een keer niet goed gaat. Op die manier maken we elkaar beter, slimmer 

en sterker. Of wellicht is ‘zelfredzaam’ een beter woord. We bieden je namelijk alle ruimte om jezelf te ontdekken, dat geldt voor 

jong en oud. Voor (persoonlijke) groei is binnen de Borrenbergs Groep en dus ook Borrenbergs Projectinrichting altijd ruimte.

Vacature

Projectstoffeerder



Projectstoffeerder
Borrenbergs Projectinrichting

Borrenbergs Projectinrichting. Het effect van ervaring
Wij zijn op ons best, wanneer de situatie ons uitdaagt. Wanneer er wordt gevraagd om �exibiliteit en snelheid en een adequate 

reactie op een onverwacht verloop van een project. Vaak dienen we ons ook te schikken naar een situatie in de praktijk; een OK 

mag niet stilvallen, een hotel wil liever niet sluiten, een school ziet vakantieperiodes als de perfecte aangelegenheid voor 

revitalisering en een theater cancelt überhaupt liever geen voorstellingen. Onze opdrachtgevers ervaren dan ook steeds weer 

hetzelfde; het e�ect van ervaring. En met ruim 80 jaar aan ervaring, kunnen we stellen dat we ons ruimschoots hebben bewezen. 

Maar, de drive om te blijven verbeteren en groeien, die is er na al die jaren nog steeds.

Belangrijk voor jou
Als sto�eerder bij Borrenbergs Projectinrichting kom je binnen bij een bedrijf dat alles kan realiseren op het gebied van wand-, 

vloer- en raambekleding en actief is voor klanten in een grote diversiteit aan branches en sectoren. We zijn het bestaansrecht van 

de Borrenbergs Groep, groot geworden door groots te denken. Bij Borrenbergs Projectinrichting wordt hard gewerkt, maar voor 

gezelligheid is altijd ruimte. We zijn een open bedrijf, zonder ingewikkelde organisatiestru

ctuur. We doen het gewoon samen. 

 Jij zet simpelweg de puntjes op de ‘i’ tijdens een bouwproject. Dat zorgt dagelijks voor een grote glimlach bij onze klanten

 Je werkt samen met een collega-sto�eerder en je hebt contact met de planning, uitvoering en projectleiding

 Je werkt door heel Nederland want ons werkgebied is landelijk. Meest van tijd ben je actief in Noord-Brabant / regio   

 Eindhoven

 Je bent altijd verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden zoals het met de klant is afgesproken

Ons aanbod voor jou
 Een mooie én diverse fulltime job (37,5 uur per week)

 We geven je veel verantwoordelijkheid en zelfstandig werk

 Een unieke mogelijkheid om werkzaamheden te verrichten voor klanten in een grote diversiteit aan branches en sectoren

 Wij groeien én bieden jou alle ruimte om met ons mee te groeien

 Werken bij een bedrijf dat voelt als familie

 We zijn ambitieus, goed georganiseerd en uiterst professioneel

 Het beste gereedschap en producten

 Altijd een marktconforme beloning

Wat wij vragen aan jou
 LBO/MBO werk- en denkniveau

 3 jaar ervaring als sto�eerder

 Een goed gevoel voor kwaliteit. Je voelt als geen ander aan waar de klant behoefte aan heeft

 We houden van samenwerken en verwachten dat jij hier moeiteloos in mee gaat

 Je bent een gezicht van Borrenbergs Projectinrichting en weet jezelf en ons altijd op de best mogelijke manier te   

 presenteren

 VCA-basis

 Een rijbewijs B

Meer informatie over Borrenbergs Projectinrichting op adborrenbergsprojectinrichting.nl
We zitten klaar voor je sollicitatie! 

Je sollicitatie kun je richten aan de Borrenbergs Groep, Dorpstraat 101, 5575 AE Luyksgestel. Ter attentie van Thomas 
van Och of mailen naar HR@borrenbergsgroep.nl

Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld / Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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