
VACATURE CREATIVE SALES (m/v) 

 
Hello, nice to meet you! CAPTIF Office Architects startte 3 jaar geleden met design & build van creatieve en innovatieve 

kantoor-omgevingen. Inmiddels zijn we gegroeid tot een dynamisch team van 8 professionals, met straffe referenties in ons portfolio.  

 

Om deze groei te bestendigen zijn we op zoek naar een creative sales mét ervaring in kantoorinrichting en een achtergrond in 

interieurvormgeving.  

 

Ben jij het getalenteerde buitenbeentje dat CAPTIF zoekt? Wil jij, samen met je creatieve nieuwe collega’s vanuit ons kantoor in 

Antwerpen, bedrijven in heel België tot “a better place to work” maken? Wil jij out-of-the-box concepten bedenken, presenteren én 

verkopen? Ben je die persoon (m/v), laat dan zeker iets van je horen! 

 

 

Functieomschrijving: 
 

● Je gaat het kennismakend gesprek aan met de klant en je kunt dit in meerdere talen (NL/FR/ENG) 

● Je bedenkt innovatieve concepten en je maakt creatieve ontwerpen. Hierin word je ondersteund door fantastische collega’s, 

die op jou rekenen voor constructieve feedback en aansturing 

● Je maakt aantrekkelijke en overtuigende presentaties 

● Je enthousiasmeert een klant voor je werk, én voor CAPTIF 

● Je volgt en verzorgt onze social media kanalen 

 

 

Profiel: 

● Je hebt bij voorkeur een master- of bachelordiploma in interieurvormgeving of interieurarchitectuur, en je hebt kennis van 

Vectorworks, SketchUp Pro, rendersoftware en Photoshop.  

● Je bent door ervaring gevormd in de branche (> 3j ervaring), en je hebt reeds enige sales ervaring 

● Je bent ambitieus, hebt talent en je wil je steeds verder ontwikkelen in kantoorinrichting 

● Je bent mee met de nieuwste trends in een moderne kantooromgeving, en je durft zelfs nog verder denken 

● Je spreekt en schrijft vlekkeloos Nederlands, en vlot Frans en Engels 

 

 

Aanbod: 

● Een voltijds contract als bediende binnen ons bureau, met een competitieve verloning in verhouding tot je skills en ervaring 

● Een veelzijdige, creatieve en zelfstandige job met vrijheid en verantwoordelijkheid 

● Goede koffie, toffe collega’s en een geweldig kantoor 

● Mogelijkheid tot groei, teambuildings en opleidingen 

● Flexibele uren en mogelijkheid tot thuiswerken 

 

 

Hoe solliciteren? 

Een mailtje met CV naar hello@captif.be volstaat. Wij laten sowieso iets van ons horen. 

 

*Ben je nu zelfstandige, en herken je jezelf in deze functie, laat ons dit ook weten als je geïnteresseerd bent in een samenwerking 

mailto:hello@captif.be

