CREATIEVE INTERIEURARCHITECT (m/v)

Creatieve interieurarchitect met CAPTIF-factor gezocht!
Denk je graag out of the box, of vooral voorbij het verwachte? Ben jij de dynamische creatieveling die we zoeken,
en zie jij jezelf al zitten in ons gezellig kantoor te Antwerpen omringd door toffe collega’s? Als je de ambitie hebt
om een echte trendsetter te worden op vlak van office design, dan is deze job jouw volgende uitdaging. Als
ervaren interieurarchitect bij CAPTIF, zet je jouw buitengewone ideeën om tot werkelijkheid!

Dit wordt jouw toekomstige uitdaging:
●
●
●
●
●
●
●

Het bedenken van creatieve en unieke kantoorconcepten op maat van de klant
Het vertalen van concepten naar heldere 2D en 3D visualisaties
Je maakt heldere, knappe visualisaties en presentaties die je met de juiste flair, overtuigingskracht
en passie overbrengt bij (potentiële) klanten
Het maken van visueel aantrekkelijke ontwerp presentaties voor (potentiële) klanten
Het tekenen van uitvoeringsplannen met oog voor detail
Het selecteren van materialen en meubilair met een passie voor design

Dit kun je over jezelf zeggen:
●
●
●
●

Je bent een gedreven Interieurarchitect / Interieurvormgever (m/v)
Je bezit een Bachelor/Master diploma interieurarchitectuur of interieurvormgeving
Je hebt minstens 5 jaar ervaring in kantoorinrichting
Nederlands en Engels rollen vlot over de tong, een aardig mondje Frans is zeker een meerwaarde

Computer says… yes!
●
●
●
●
●

Vectorworks
Sketchup
Adobe Photoshop
Render software
Adobe Illustrator / InDesign zijn een pluspunt

Heb jij de CAPTIF-factor?
●
●
●
●
●

Je gaat geen enkele uitdaging uit de weg en hebt een doorzettingsvermogen om U tegen te zeggen
Creatieve duizendpoot met dat something special
Vernieuwend, met een passie voor innovatie in kantoorinrichting
Klant- en servicegericht, met het nodige enthousiasme
Je hebt een durvers mentaliteit om out of the box met ideeën te komen

Meer dan alleen maar lekkere koffie:
●
●
●
●

Een aantrekkelijk loonpakket naargelang je ervaring, inzet en resultaat
We bieden je een voltijds contract met onmiddellijke ingang
Je beoefent je droomjob, waarbij creativiteit, vrijheid en verantwoordelijkheid centraal staan
Je vervolledigt een zeer leuk en getalenteerd team, en werkt in een stimulerende omgeving waar je je
helemaal thuis voelt

Heb jij de CAPTIF-factor waarnaar we op zoek zijn? Stuur dan zeker je CV en portfolio naar: benjamin@captif.be.

