
                 zoekt extra paar handen: 

INTERIEUR VORMGEVER (specialisatie badkamers/projectbouw)

Aanbod

Boeiende voltijdse job met ruimte voor initiatief én 
ontwikkelingsmogelijkheden. Sterck is een stabiel 
familiebedrijf  met aangename collega’s en een creatieve 
werkomgeving.

Motiverende verloning volgens inzet en capaciteiten. 
Contract van onbepaalde duur.  
Onmiddellijke indiensttreding.
Je werkt vanuit de prachtige toonzaal in Aalst.

Profiel

Diploma bachelor interieurvormgever of gelijkwaardig 
door ervaring. Je bent bijgevolg graag met interieur bezig.
Je hebt enige jaren ervaring in de projectmarkt: het 
kunnen lezen en begrijpen van een lastenboek is een 
noodzaak.

Je hebt een sterke prestatiedrang en stelt hoge eisen aan 
je eigen werk.
Je kan zelfstandig werken. Je neemt initiatief, bent 
communicatief met commerciële feeling.
Je bent gedreven, enthousiast, vooruitziend en houdt van 
een probleemoplossende aanpak.
Je spreekt uitstekend Nederlands en beheerst voldoende 
kennis van Frans.

Je leest zonder probleem technische tekeningen.
Je hebt ervaring met 3D-tekenpakketten, kennis van het 
tekenprogramma Winner is een pluspunt.
Op zaterdag werken schrikt je niet af, want je bent 
passioneel met je job bezig.

Affiniteit met de tegelsector, zou een extra troef zijn, maar 
is geen must...

badkamer  |  keuken  |  interieurmeubilair  |  tegels |  verwarming  |  watercomfort  |  ventilatie  |  groene energie

STERCK AALST      Pierre Corneliskaai 40       T 053 21 54 40      www.stercknv.be

Interesse?

Contacteer Elisabeth De Loof op 053/ 21 54 40.

Of stuur je motivatiebrief én CV meteen naar: 
elisabethdeloof@stercknv.be

Functiebeschrijving

Je bent vertrouwd met de sanitaire wereld en je weet bouwpromotoren, architecten & projectklanten persoonlijk te 
begeleiden doorheen onze uitgebreide & verzorgde toonzaal.
Je maakt feilloos de passende offertes voor bouwheer én later ook de projectklant. Je volgt ze pro-actief op van A-Z, door je 
expertise help je je klanten in het maken van de juiste keuzes.
Daardoor bouw je een vertrouwensrelatie met hen op en krijg je een ruime verantwoordelijkheid.
Je werkt nauw samen met je verantwoordelijke, collega’s binnen projectteam,  accountmanager projectbouw alsook 
leveranciers om ster(c)ke en unieke projecten te realiseren.
Samen met het Sterck-team werk je mee aan de look & feel van de toonzaal.


