VACATURE
INTERIEUR VORMGEVER (specialisatie keukens)
Functiebeschrijving
Je bent vertrouwd met de wondere wereld van keukens en weet je klanten persoonlijk te begeleiden doorheen onze
uitgebreide & verzorgde toonzaal. Je adviseert op maat dankzij je kwalitatieve en creatieve know-how.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor je klant doorheen het volledige aankoopproces.
Je vertaalt de wensen van je klant in een ster(c)k uniek keukenontwerp dat voldoet aan alle esthetische, technische en
budgettaire eisen. Je maakt feilloos passende prijsberekeningen, presentatieplannen en 3D-visualisaties. Je volgt projecten
pro-actief op. 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 en leveranciers en rapporteert aan de Commercieel Manager.
Je staat in voor administratief vervolg (technische bestelling, uitvoeringstekeningen, leveringstermijnen) en volgt het dossier
op samen met de projectleider en plaatsingsploegen.
Samen met het Sterck-team werk je mee aan de look & feel van de toonzaal en denk je mee aan de uitwerking van specifieke
acties.

Profiel

Aanbod

Diploma interieurvormgever, binnenhuisarchitect,
architect en/of gelijkwaardig door minstens 2 jaar
relevante ervaring.
Het conceptueel uitwerken van keukenprojecten is je 2e
natuur. Dankzij je technisch en ruimtelijk inzicht werk je
heel accuraat.
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.

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.

Je bent gedreven, enthousiast, vooruitziend en houdt van
een probleemoplossende aanpak.
Je spreekt uitstekend Nederlands en beheerst voldoende
kennis van Frans voor een vlotte babbel.
Je leest zonder probleem technische tekeningen.
Je hebt ervaring met 3D-tekenpakketten, kennis van
tekenprogramma’s Winner, Vectorworks en Sketchup zijn
mooi meegenomen.

Interesse?
Zoek je een persoonlijke en gedreven omgeving en vind je
het een uitdaging om deze functie verder vorm te geven?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Schriftelijk met cv t.a.v. Hans Sterck,
via mail hanssterck@stercknv.be.

Op zaterdag werken schrikt je niet af, want je bent
passioneel met je job bezig.
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