
Interieurarchitect met Commerciële Flair 

 

In deze functie sta je in voor het onderhouden en uitbreiden van ons klantenbestand van zowel 

particulieren, architecten als ontwikkelaars. Je doet aan prospectie, maar kan ook rekenen op onze 

reputatie die een constante instroom van klanten genereert. 

 

Je vertaalt de wensen van de klant in een ontwerp dat voldoet aan alle esthetische, technische en 

budgettaire normen. Je maakt presentatiedossiers, moodboards, plannen en 3D-visualisaties die je 

helpen om zelfstandig je ontwerpen te verkopen. 

 

Eenmaal het project definitief verkocht is, verzamel je alle nodige informatie en documenten voor 

productie en volg je jouw dossiers samen met de projectleider op. 

 

Dit ben jij 

● Dynamisch en ‘goesting’ om mee te helpen bouwen aan ons verhaal. 
● Je hebt een commerciële ingesteldheid, luistert oprecht en denkt mee met onze klanten. 

Samen vinden we de beste oplossingen. 

● Je hebt een passie voor mooie materialen en maatwerk. 

● Details zijn belangrijk voor jou, net als gestructureerd, nauwkeurig en foutloos werken. 

● Je beschikt over een diploma Binnenhuisarchitect, Architect of Productontwikkelaar en hebt 

minstens 10 jaar ervaring in de wereld van interieurinrichting. 

● Je hebt ervaring met ontwerpsoftware (Vectorworks, AutoCad, Sketchup…) en 
verkoopsoftware (CRM en Outlook). 

● Je beschikt over het inzicht om complexe interieurprojecten in al zijn aspecten te 

ondersteunen. 

● Je spreekt Nederlands (must) en Frans (pluspunt). 

 

Dit bieden we je aan 

● Een job binnen een groeibedrijf dat artisanaal vakmanschap, hedendaagse technologieën en 

jarenlang opgebouwde knowhow combineert. 

● Constante afwisseling door uiteenlopende projecten met een hoge esthetische waarde. 

● We werken met vakmensen die uw ontwerpen tot in de puntjes realiseren voor onze klanten. 

● Een aantrekkelijke verloning, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, aangevuld met laptop, 

gsm en bedrijfswagen. 

● Doorgroeimogelijkheden. 

● Plaats tewerkstelling: onze toonzalen in Sint-Lodewijk (Deerlijk) en Gent. 

● Je werkt op zaterdag. Op zondag en maandag zijn onze toonzalen gesloten en werk je niet. 

 

Over ons bedrijf 

Neem een kijkje op onze website (www.superchic.be) of socials: daar krijg je een goede indruk van 

welk type werk we verrichten en waar we voor staan. 

http://www.superchic.be/

