
 

Vacature: INTERIEURARCHITECT / INTERIEURVORMGEVER 
met COMMERCIEEL TALENT 

 

Desloover, verdeler van exclusieve haarden, zoekt een creatief talent met sterke 
commerciële skills dat onze klanten adviseert en begeleidt in de zoektocht naar dé perfecte 
haard die past binnen hun verhaal en woning. Iemand die via een sterke communicatie, in 
samenwerking met een team, weet hoe de wensen van de klant te vertalen in een sterk 
ontwerp op maat. Ben jij een kundig interieur ontwerper met een passie voor haardenbouw 
en sales. Werken op zaterdag is voor jou geen deal breaker?  

Read on  

Wie ben jij? 

• Je genoot bij voorkeur een Master interieurarchitectuur, Bachelor 
interieurarchitectuur of een Bachelor interieurvormgeving en hebt enkele jaren 
ervaring in een vergelijkbare functie. 

• Je staat voor kwaliteit en de verkoop van producten uit het luxe-segment. 
• Je bent gepassioneerd door design & architectuur en koppelt dit aan een charmante 

sales pitch  
• Je volgt graag de nieuwste trends en materialen nauwgezet op door middel van 

beursbezoeken, vakliteratuur enz. 
• Je bent klantgericht, flexibel en bereid te werken op zaterdag. 
• Je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels. 

Wat ga je doen? 

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant: je ontvangt klanten hoofdzakelijk op 
afspraak in de toonzaal  

• Je sluit verkoopgesprekken af 
• Je gaat ter plaatse ruimtes bekijken en opmeten 
• Je ontwerpt en tekent technische plannen uit 
• Je begeleidt klanten bij het maken van hun keuzes en maakt de bijhorende offertes 

op 
• Je begeleidt de opstart van de werken en voert werfcontrole uit 
• Je wordt intern begeleid door een technisch tekenaar, planner en projectleider.  

Wat bieden we? 

• Een boeiende voltijdse job met ruimte voor initiatief én ontwikkelingsmogelijkheden. 
• Elke dag werk je vanuit een magnifiek mooie toonzaal waar jouw office zich bevindt.  



• Een grote verscheidenheid aan projecten, zowel kleinschalig als hoogst exclusief. 
• Een aangename, professionele werkomgeving en dynamische collega’s. 
• Een aantrekkelijk loonpakket met extralegale voordelen volgens inzet en 

capaciteiten. 
• Werkzekerheid in deze groeiende KMO met een reeds 30-jarige sterke reputatie. 
• Je kan onmiddellijk aan de slag. 

Interesse?  

Is deze vacature van commercieel interieurarchitect jou op het lijf geschreven?  
Solliciteer nu en upload hier jouw cv en motivatiebrief. 
 

 


