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TECHNISCH PROJECTMANAGER
(RETAIL) INTERIEURBOUW
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 je jezelf vastbijt in ieder project en hier de volledige
verantwoording voor neemt én krijgt. Je bent de kern in een aantal (internationale) Retail
projecten, voor onze shop-in-shops, brandstores en displays.
Omschrijving van jouw rol:
• Ieder project pak ik van begin tot einde op
• Gedurende mijn projecten heb ik ook mijn financiën onder controle
• Ik ben service gericht
• Ik ben pas tevreden als de klant dat is
• Meerdere projecten tegelijk? Geen probleem voor mij
• Paklijst, alles staat klaar? Dit is voor mij vanzelfsprekend
• Nieuwe producten of technieken, vind ik leuk om te onderzoeken!
• Ik ben technisch vaardig en bekend met verschillende materialen en productieprocessen
• Ik schakel makkelijk tussen kantoor en de werkvloer en vind het niet erg om zelf soms
de mouwen op te stropen
• Ik ken mijn grenzen en wanneer ik stress ervaar, deel ik dit met mijn collega’s
Je maakt deel uit van een zelfsturend team. Dit team werkt voor mooie klanten als Samsung
en Nike. Iedereen is verantwoordelijk voor het groepsresultaat alsmede elkaars werkplezier.
Dit vraagt om een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn we bereid elkaar te helpen. Net
zo belangrijk vinden wij het om samen te zijn en te ontspannen!
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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TECHNICAL PROJECT MANAGER
(RETAIL) INTERIOR CONSTRUCTION
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 what we do know is that you like to fully immerse yourself in every
project, as well as taking complete responsibility for it. Your work is the core of a number of
(international) retail projects for our shop-in-shops, brand stores and displays.
Description of your role:
• I will take on every project from beginning to end
• During my projects I will keep a keen eye on the budget and have expenditure under control
• I am service oriented
• I am only satisfied when the client is
• Working on various projects? Not a problem for me
• Packing list complete, is everything ready? To me these are natural questions
• New products and techniques are things that I like to ascertain for myself
• I have technical experience and am familiar with materials and production processes
• I can switch easily between office and manufacturing floor and it isn’t a problem for me
to roll up my sleeves
• I know my boundaries and if I’m stressed I share it with my colleagues
You will be part of a self-managing team. This team works for clients such as Samsung and
Nike. Everyone is responsible for the group results as well as the work satisfaction of their
own team. This calls for a sound sense of responsibility and being prepared to help one
another. We equally find it important that we can have time together where we can relax as
well.
Do you want to work in a creative company where people, their personal growth and working
together stand central? Introduce yourself via thisisme@tchai.nl

---------

