
Pop-Up Toilet is specialist in openbaar sanitair. We verkopen en verhuren openbare
sanitaire voorzieningen. Wij komen bij veel verschillende klanten, voornamelijk in een 
grote regio rondom Apeldoorn, maar we werken ook landelijk en internationaal.  
We bedenken steeds nieuwe sanitaire oplossingen voor onze klanten. Ons bedrijf is 
volop in ontwikkeling en daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. Ben jij op 
zoek naar de volgende stap in jouw carrière als lasser?

Werken bij Pop-Up Toilet betekent werken binnen een kleine, informele en gespecialiseerde
onderneming. Wij zijn op zoek naar ervaren en enthousiaste lassers. Heb jij ervaring als 
lasser en wil je je verder ontwikkelen in onze wereld van openbaar sanitair? Ben je een 
gedreven teamplayer en maak je graag deel uit van een groeiend familiebedrijf?  
Reageer dan op deze vacature.

Word jij graag uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen? Om met de huidige technieken 
producten te maken die op het randje van het maakbare zijn? Bij Pop-Up Toilet Company 
ontwikkelen en produceren we complexe, innovatieve en verzinkbare sanitair modules 
en systemen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Wij bieden je technische 
uitdagingen waarbij je een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van onze  
producten.

De functie
Je bent mede verantwoordelijk voor het vervaardigen van complete verzinkbare  
toiletvoorzieningen. Je bent als lasser kwaliteitsbewust en verantwoordelijk voor het  
zorgvuldig op maat samenstellen, lassen en afwerken van diverse modellen. Naast het 
lassen bestaan je werkzaamheden ook uit het samenstellen, aansluiten, testen en  
eventueel zelfs plaatsen van de door ons geproduceerde toilet voorzieningen.
Bij Pop-Up Toilet werk je als lasser aan modules en plaatconstructies waarbij de toleranties 
zeer klein zijn. Het is daarom belangrijk dat je heel kwaliteitsbewust, zorgvuldig en  
nauwkeurig kunt werken. We zoeken collega’s die gedreven zijn, willen leren en verder 
ontwikkelen. Bij ons staat kwaliteit en uitdaging voorop.

Jouw profiel
• je hebt ervaring met lassen en constructiebankwerken
• je kunt zelfstandig tekeningen lezen
• je bent gedreven in je vak en altijd leergierig om beter te worden en bij te leren
• je hebt oog voor kwaliteit, bent verantwoordelijk, nauwkeurig/secuur en zelfstandig

Wat bieden wij?
• een fulltime dienstverband
• met de mogelijkheid om bij gebleken geschiktheid door te groeien
• uitdagende en afwisselende functie
• een plek in een hecht team binnen en no-nonsense onderneming
• marktconforme beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Koffie?
Spreekt deze omschrijving je aan? Dan komen we graag met je in contact. Je hebt vast 
nog heel veel te vragen. Misschien wil je eerst een kijkje komen nemen? Je bent van 
harte welkom aan de Beemterweg 3 en leiden je daar graag rond. Je kunt ondertussen 
alles vragen wat je weten wilt. Bel of mail naar Marco Schimmel via 055-5763033 /  
schimmel@popuptoiletevents.nl. Kijk voor meer info op popuptoilet.com en  
popuptoiletevents.nl.
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