
Projectmanager (display-update-coördinator)  

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 merkactivaties door middel van concept denken, flagship-, 
concept-, pop-up stores en productpresentaties. Noem ons Retail 
specialist, sterspeler in shopper marketing of instore uitblinker. Eén ding is 
zeker; Tchai is een trots bedrijf dat internationaal het onmogelijke mogelijk 
maakt, al meer dan 60 jaar. Hoe we volhouden? Simpel, we zijn gek op wat 
we doen. Meer weten? 

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 schakel 
tussen een team van monteurs in de winkels en klant. Zo coördineer je de 
display-updates en installaties. 

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, monteurs zijn gebrieft. Dit is voor mij 

vanzelfsprekend 
• Ik houd van routes plannen en werken met (Excel)lijsten 
• Routes maken tijdens updates voor diverse teams op de weg. 
• Nieuwe telecom producten of technieken, vind ik leuk om te 

onderzoeken! 
• Ik vind het niet erg om zelf mijn 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 veel ruimte is voor persoonlijke 
groei en samenwerking? Stel jezelf aan ons voor via thisisme@tchai.nl  

mailto:thisisme@tchai.nl

