VAC AT U R E M / V
FREELANCE
INTERIEU R ARCHITEC T
S PAC E P L A N N E R

Buro Modern is reeds meer dan 75 jaar actief als onafhankelijk totaalinrichter in de kantorenmarkt en zorgsector,
en dit voornamelijk in de regio Vlaanderen. Vanuit onze hoofdzetel te Waregem en ons bijkantoor te Antwerpen
bedienen wij dagdagelijks onze bestaande en potentiële klanten. Onze producten en oplossingen zijn ontworpen
om een productieve, gezonde en inspirerende werkomgeving te creëren. We helpen organisaties effectiever
en efficiënter te werken, hun merk uit te stralen en hun bedrijfscultuur te ondersteunen. Onze activiteiten
zijn gegroepeerd in drie divisies die onderling samenwerken, nl BM Meubilair (gerenommeerde topmerken
en maatwerkoplossingen), BM Totaalinrichting (afwerking, renovatie, project coördinatie, werfopvolging, …)
en BM Conceptstudio (create, concept & design). Onze klanten zijn zelfstandigen, KMO’s, grote nationale en
internationale bedrijven, Overheden en instanties in de zorgsector.
In het kader van de verdere groei van onze creatieve cel BM CONCEPTSTUDIO en ter ondersteuning van onze
commerciële klantenadviseurs zijn wij op zoek naar een creatief talent die met verfrissende ideeën onze klanten
kan helpen dromen en beslissen over hun toekomstig interieur en werking. Heb je een passie voor ‘ontwerp &
inrichting’, en interesse in de boeiende wereld van kantoor- en projectinrichting? Wens je deel uit te maken van
een jong en dynamisch team creatievelingen? Lees dan verder en stuur ons uw CV!

DE OPDRACHT
Om ons interieurteam te versterken zijn wij op zoek naar een interieurarchitect M/V met originele,
inspirerende en verfrissende ideeën. Ervaring in de sector kan een voordeel zijn maar is geen must. Een
opleiding in de snel veranderende wereld van werk wordt voorzien. Je maakt binnen ons ontwerpteam deel
uit van het creatieve hart van ons bedrijf. Je bent creatief en ademt oplossingen voor werkomgevingen voor
vandaag en morgen. Voor elk project ben je in staat een uniek concept op maat van de klant op te maken,
dat je sterk onderbouwt aan de hand van een behoefte- en imagoanalyse van de klant. Je maakt inplantingsen inrichtingsplannen op en creëert sfeerbeelden en schetsen zodanig dat je samen met de klantenadviseurs
het concept overtuigend kan overbrengen aan de opdrachtgevers. In een volgende fase zorg je voor de
coördinatie van de werken, waak je over het concept en beheer je mee het budget en de planning.

JOUW PROFIEL
Je bent architect, interieurvormgever/architect van opleiding.
Je hebt ervaring met totaalprojecten en werfopvolging.
Je bent een sterk conceptueel denker met zowel creatieve als technische vaardigheden.
Je volgt de trends binnen de interieur- en designwereld op de voet.
Je hebt een verfijnde smaak en dat uit zich in aantrekkelijke kleur- en materiaalkeuzes.
Je bent communicatief en weet je ontwerp goed over te brengen.
Je bent Nederlandstalig met een goede basis van het Frans en Engels.
Je speelt met de actuele tekenprogramma’s zoals Autocad, Sketchup, etc…
Powerpoint, Excell en andere basisprogramma’s heb je goed onder de knie.

ONS AANBOD
Buro Modern / BM Conceptstudio biedt een correcte verloning
en zeer aangename werkomgeving in een inspirerend kader.
Je kan werken in een gedreven en ervaren team die een passie delen voor interieur en design.

GEPRIKKELD?
Reageer dan snel en bezorg ons je cv!
vacature@buromodern.be
Tot binnenkort!

