INTERIEURARCHITECT/
VORMGEVER
Bij Fierens halen we, letterlijk en figuurlijk,
alles uit de kast om onze klanten te laten
genieten van een perfecte keuken of
interieurs op maat. Dat is onze passie.
Elk detail telt en alles is precies zoals onze
klanten het wensen: het ontwerp, de keuze
van de materialen en de perfectie van de
afwerking.
Van de eerste schets tot de plaatsing: de
medewerkers van Fierens creëren het
perfecte kader.
Alle kasten worden in eigen huis op maat
gemaakt in onze state-of-the-art
schrijnwerkerij. Alles gebeurt met en door
onze eigen mensen.
Nu zijn we op zoek naar een fijne, creatieve
en dynamische collega om ons team te
versterken.

Functiebeschrijving
Je staat in voor het ontwerpen van volledige interieurs op
maat.
Je begroot prijzen en presenteert offertes.
Je bent het aanspreekpunt van onze klanten, detecteert
hun behoeften en begeleidt hen van A tot Z in hun
keuzes. Daardoor bouw je een vertrouwensrelatie met
onze klanten op en krijg je een grote
verantwoordelijkheid.
Je werkt nauw samen met de zaakvoerders, je collega’s
en leveranciers om sterke en creatieve ontwerpen te
realiseren.

Profiel
Diploma interieurarchitect/-vormgever of gelijkwaardig
door ervaring.
Je hebt ervaring met 3D-tekenpakketten; kennis van het
tekenprogramma Winner is een pluspunt.
Je werkt precies, bent zeer creatief en denkt conceptueel
mee.
Je hebt een sterke prestatiedrang en stelt hoge eisen aan
eigen werk
Je neemt initiatief, bent communicatief met commerciële
feeling.

Je spreekt uitstekend Nederlands en goed Frans.
Je bent gedreven, enthousiast, vooruitziend en
steeds op zoek naar verbetering in het uitwerken van
projecten en nieuwe ideeën.
Je hebt een passie voor alles wat met interieur te
maken heeft en bent een meedenkende rechterhand
in het uitwerken van projecten.
Je werkt 2 op 3 zaterdagen. Flexibel uurrooster.

Aanbod
Boeiende voltijdse job met ruimte voor initiatief én
ontwikkelingsmogelijkheden. Intense on-the-jobtraining en frequent bezoek aan vakbeurzen.
Aangename werkomgeving en dynamische
collega’s. Goede verloning en extra legale voordelen
volgens inzet en capaciteiten. Contract van
onbepaalde duur. Onmiddellijke indiensttreding.

Interesse?
Bel naar 02/466.72.10 en vraag naar Ireen
Of stuur je motivatiebrief én CV naar:
ireen@fierenskeukens.be
www.fierenskeukens.be

