
Joris Van Apers, te Rumst, is gespecialiseerd in prestigieuze interieurrealisatiesprestigieuze interieurrealisaties en draagt recuperatie recuperatie
van authentieke materialen en vakmanschapvan authentieke materialen en vakmanschap hoog in het vaandel. De firma beschikt over eigen
ateliers meubelmakerij, steenkapper/-zagerij en een team van schouwmantelinstallateurs. In het
realiseren van de interieurprojecten wordt door Joris Van Apers, de tweede generatie zaakvoerder, en
zijn team steeds de typerende stijl doorgetrokken die tal van high-end klanten reeds tevreden
stelde. Voor een impressie kan je altijd terecht op hun website: www.jorisvanapersstudio.be/ .
Vandaag zoekt men voor het projectteam naar een Projectleider Interieur.Projectleider Interieur.

Projectleider InterieurProjectleider Interieur
Dit is de job:Dit is de job:

Je gaat aan de slag voor interieurrealisaties van residentiële woningen, zowel in binnen- als in
buitenland.
Als projectleider interieur ben je verantwoordelijk voor de opvolging vanaf de bestelling tot en
met de plaatsing.
Concreet bestaat je takenpakket uit: ontvangst, begeleiden van klanten, opmaken van offertes,
uitwerken van plannen, organiseren, opvolgen en coördineren van de werken, administratieve
en technische opvolging.
Je neemt hiervoor ook contact op met onderaannemers, vraagt offertes op, volgt de
tussentijdse facturatie op, ...
Je verleent technisch en esthetisch advies op de werf.
Je staat in contact met (interieur)architecten & particulieren, onderaannemers en uiteraard het
eigen team van metsers, natuursteenbewerkers en meubelmakers.
Op termijn bestaat ook de mogelijkheid om intern een bredere verantwoordelijkheid op te
nemen.

Jij bent de ideale kandidaat, als je ...Jij bent de ideale kandidaat, als je ...

houdt van het technische aspect in de bouw;
een hoger diploma behaalde in een relevante studierichting (interieurarchitectuur, bouw,
bouwkunde, architectuur, ...);
ervaring hebt met het projectmatig werken aan residentiële (interieur)projecten;
klantgericht en communicatief ingesteld bent, waardoor rechtstreeks contact met de klant vlot
verloopt;
niet terugdeinst voor Engelstalige en Franstalige klantencontacten;
ambitieus en actiegericht bent in handelen;
durft verantwoordelijkheid opnemen; 
flexibel bent: werfbezoeken in het buitenland (ongeveer 1 à 2 dagen per maand) zie je als een
mooi extraatje.  Je komt op uitzonderlijke locaties in verschillende Europese landen!

Het aanbod:Het aanbod:

een vaste voltijdse job, met lange termijn perspectief;
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werken in een mooi familiebedrijf met jarenlange ervaring in complexe projecten voor high-end
klanten;
een bijzondere werklocatie, met meubelmakerij, steenkapperij en -zagerij op de site;
unieke, high-end projecten in binnen- en buitenland;
een competitief salaris aangevuld met onder meer firmawagen, gsm, hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques en een netto onkostenvergoeding.
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