Are you the rock we're looking for?
Interieur Architect/ Technisch tekenaar
Elke dag gaan wij bij Rock Recruitment op zoek naar de juiste kandidaat voor onze klanten. Dat doen we sinds 2018. Vorig jaar
haalden we daarbij een succesratio van maar liefst 83%, een buitengewoon resultaat voor onze sector. Dat dat niet onopgemerkt
blijft, merken we aan het groeiende aantal klanten waarvoor we blijvend rekruteren. We gaan voor onze klanten steevast op zoek
naar de perfect match. Of om het met onze slogan te zeggen: We dig deep to unearth the best talent!

DE JOB
Jouw uitdaging
•

Je staat in voor het uittekenen van haardprojecten voor onze klanten.

•

Je werkt hierbij nauw samen met de zaakvoerder.

•

Je treedt op als tussenpersoon tussen klant en team.

•

Je krijgt alle specificaties door waarna je de technische tekening minutieus opmaakt.

WIE WIJ ZOEKEN
Jouw profiel
•

Je kan werken met VectorWorks

•

Je bent technisch aangelegd en heb je ervaring met het uitteken van interieurs.

•

Je genoot bij voorkeur een bouwgerelateerde opleiding.

•

Je bent communicatief sterk en schrijft foutloos Nederlands en hebt kennis van Frans en Engels

•

Je bent een teamspeler met een grote dosis verantwoordelijkheidsgevoel

•

Je bent open, positief, nieuwsgierig en proactief

•

Je bent flexibel, stressbestendig, nauwkeurig, precies en analytisch

•

Je bent ondernemend en hebt een hands-on mentaliteit

•

Je hebt technisch inzicht, materialenkennis en passie om creatieve oplossingen te bedenken en ze te visualiseren.

•

Je beheerst de kwaliteit om meerdere projecten naast elkaar te managen.

WAT WIJ BIEDEN
Ons aanbod
•

Wij bieden een marktconform loon afhankelijk van jouw kennis en ervaring, dit in combinatie met extralegale voordelen.

•

Een werkplek in Knokke, in een dynamische omgeving, vlot bereikbaar en zonder fileleed.

•

Een gedreven team met toffe collega’s die elk gespecialiseerd zijn in hun domein.

•

We bieden een voltijds contract (40u) met 20 dagen wettelijk verlof + 12 ADV dagen.

•

Het volgen van opleidingen om je persoonlijke groei en de groei van het bedrijf te stimuleren wordt sterk aangemoedigd!

WIE WIJ ZIJN
Onze klant staat voor gecumuleerde expertise. Founding father ontstak de passie voor haarden meer dan 50 jaar geleden. Het
handvaardig meesterschap ging over op de tweede generatie; de expertise in teken van hoogwaardige architecturale
haardoplossingen. Een ultieme symbiose van visie en context. Oog voor innovatie en met een duurzame toekomst

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Kantoren Hangar K
Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk

