Interieurarchitect

- Antwerpen

Voor onze klant, een gerenommeerd villabouwbedrijf gelegen in een uitzonderlijke en groene
werkomgeving in de regio Antwerpen, zijn we op zoek naar een ervaren interieurarchitect.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•
•

Je krijgt de kans om te werken aan unieke projecten in binnen- en buitenland.
Elk project wordt door eigen vaklui gerealiseerd en is ontworpen op maat van de bouwheer,
waardoor in elk plan een nieuwe uitdaging schuilt.
Je kan rekenen op een marktconforme verloning in functie van ervaring en prestaties
aangevuld met extra-legale voordelen waaronder een firmawagen

Wat ga je concreet doen ?
•
•
•
•
•

Samen met het team sta je in voor het ontwerpen van interieurs van zowel nieuwbouw- als
renovatieprojecten.
Hierbij werk je nauw samen met je collega's: projectleiders, bouwkundig tekenaars, de
administratieve dienst en alle leveranciers en onderaannemers.
Je vormt het aanspreekpunt voor de klanten met wie keuzes en offertes worden besproken.
Je stelt de interieur- en technische plannen op.
Je bent de eindverantwoordelijke voor het interieur zowel op esthetisch, technisch als
administratief vlak.

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•

Je bent een interieurarchitect(e), met minimum 5 jaar ervaring in nieuwbouw- en/of
renovatieprojecten.
Daarnaast beschik je over een sterke kennis van het tekenprogramma Vectorworks.
Verder ben je creatief en beschik je over goede communicatieve vaardigheden.
Je streeft naar perfectie en houdt van vernieuwing, knappe details en hoogwaardige
materialen.
Tenslotte kan je zelfstandig, gestructureerd en resultaatgericht werken en heb je een passie
voor de bouw..

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website
www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye –
zaakvoerder bij Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand
emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

