Cevo Bouwmarkt, gelegen in Tongerlo, is de grootste onafhankelijke bouwmarkt in België en dus de
ideale partner voor bouwers en verbouwers.
Onze medewerkers staan garant voor een uitstekende service aan zelfstandigen en particulieren.
Ons zeer uitgebreide en complete gamma aan gereedschap, benodigdheden, keukens, badkamers,
tegels, ramen, deuren,… bieden de perfecte oplossing voor elke bouwuitdaging.

INTERIEURVORMGEVER (geefster)
Functieomschrijving
•
•

•
•
•
•
•

Ligt jouw interesse in alles wat met interieur heeft te maken?
Heb jij als Interieurvormgever passie voor design en interieur?
Ben je klantgericht en kan je de noden van de klant omzetten tot de juiste verwachtingen?
Dan is deze job perfect voor jou.
Als Interieurvormgever ontvang je klanten en zoek je samen met hen naar de perfecte
oplossing voor hun interieur
Je zorgt voor een moderne look & feel
Je gaat in overleg met de klant de kenmerken en de uitvoeringscriteria van
het project bespreken
Je maakt een offerte en volgt deze op voor de uitvoering
Door jouw creativiteit weet je precies hoe je samen met de klant zijn droomkeuken of
droominterieur kan creëren

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Als Interieurvormgever beschik je over een bachelor in Interieurvormgeving
Relevante ervaring binnen deze sector wordt hieraan gelijk gesteld
Je volgt de nieuwe trends in de interieursector op de voet
Je kijkt ernaar uit om de periode van het jaar te implementeren in de showroom
Jouw creatieve ideeën en inbreng worden geapprecieerd en uitgevoerd
Je hebt een basiskennis in het ontwerpen van keukens
Je kunt een plan lezen
Je weet een vernieuwend ontwerp als geen ander om te zetten in een kwalitatieve tekening
Zo zorg jij er mee voor dat wij voor onze klanten het gedroomde interieur bezorgen
Je denkt “outside the box”
Je bent het aanspreekpunt van zowel onze klanten als onze plaatsers
Je volgt de bestelling op en bent de schakel tussen de leverancier, de klant en de plaatser
Je bent bereid om op zaterdag te werken
Je begeleidt de klant en werkt oplossingsgericht
Je bent commercieel en communicatief sterk

•
•
•

Je hebt zin voor orde en structuur, je werkt heel nauwkeurig, en je bent niet alleen creatief,
maar ook uitvoerend
Je hebt een verzorgd voorkomen
Je bent gemotiveerd en organisatorisch onderlegd

Aanbod
•
•
•
•
•
•
•

Je komt terecht in een aangename werkomgeving met een jong, dynamisch team
Werkzekerheid in een stabiele, familiale onderneming
Er heerst een no-nonsense mentaliteit waarbij iedereen even belangrijk is, de goede
werksfeer centraal staat en we elke dag opnieuw samen groeien
Een gevarieerde job met veel klantencontacten
Vast bediendecontract 38u/ week
Werken als freelancer is ook mogelijk
Goede verloning

Vereiste taal:
•

perfect Nederlands

Bent u de interieurvormgever die we zoeken ?
Solliciteer met motivatiebrief leends@cevo.be

