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INTERIEUR BOUWER / STAND BOUWER / HANDIGE- 
HARRIE(T) 
 

Wij. Tchai is de naam. We zijn een derde generatie familiebedrijf en cultiveren een filosofie 

welke volledig in het teken staat van het vergroten van de persoonlijke potentie van onze 

mensen. Een groep mensen met liefde voor het vak onder één dak (en daarbuiten). We zijn 

gegroeid van het maken van displays tot het displayen van merken. We creëren 

merkactivatie door middel van concept denken, flagship stores, concept stores, pop-up 

stores en productpresentaties. Noem ons Retail specialist, sterspeler in shopper marketing of 

instore uitblinker. Eén ding is zeker; Tchai is een trots familiebedrijf dat internationaal het 

onmogelijke mogelijk maakt, al meer dan 60 jaar. Hoe we volhouden? Simpel, we zijn gek op 

wat we doen.  

Jij. Naam onbekend. Wel weten we dat jij het verlengstuk bent van onze projectmanagers. 

Je wordt blij van het bedenken van oplossingen. Zowel in het voortraject als ook op locatie 

tijdens de installatie.  

Met jouw interieurbouwervaring in de retail, is het installeren van wanden, displays en 

meubels geen enkel probleem!  

Ook vind je het niet erg om een aantal dagen van huis te zijn om te installeren over de 

landsgrens. Wij werken o.a. in Duitsland, België en Frankrijk. Met jouw beheersing van de 

Engelse taal, is dit geen probleem. Spreek je ook Duits? Nog beter! 

Wil je werken bij een creatief bedrijf waar de mens centraal staat en veel ruimte is voor 

persoonlijke groei en samenwerking? Stel jezelf aan ons voor via thisisme@tchai.nl 

 

- - - - - - - - - 
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RETAIL INTERIOR FITTER / JACK-OF-ALL-TRADES 
 

We. Tchai is the name. We are a third-generation family business and we cultivate a 

philosophy that is entirely dedicated to increasing the personal potential of our employees. 

We have grown from making displays to displaying brands. We create brand activations 

through concept thinking, flagship stores, concept stores, pop-up stores and product 

presentations. Call us retail specialists, star players in shopper marketing or in-store 

overachievers. We’re proud to say we have made the impossible possible for over 60 years. 

How do we keep going? Simple, we love what we do. Want to know more? 

You. Name unknown. But we do know that you are the right arm of our project managers. 

You are at your happiest when you are solving problems. Both in planning as well as on 

location during fitting. And because of your interior construction expertise in retail, installing 

walls, displays and furniture will be no problem.  

It’s also not a problem for you to work away from home for a few days at a time so that you 

can do installations beyond the Dutch borders. We work in, amongst others, Germany, 

Belgium and France. With your knowledge of the English language this is not a problem. Do 

you speak German too? Even better! 

Would you like to work in a creative company where people, their personal growth and 

working together stand central? Introduce yourself via thisisme@tchai.nl  
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