Interieur ontwerper (ft)
Ben jij een ervaren interieurontwerper en
houd jij van het creëren van inspirerende
leef- en werkomgevingen? Dan is deze
functie wellicht iets voor jou. Thereca is
op zoek naar een interieurontwerper die
toe is aan een volgende stap en uitdaging
zoekt in het creatief en organisatorisch
creëren van grote projecten. Je werkt
samen in een leuk team en hebt een
mooie studio tot je beschikking. Samen
met de projectadviseur kijk je hoe je het
interieurvraagstuk van de klant het beste
kan beantwoorden. Daarnaast ben je in
staat jouw visie met passie te presenteren
aan de opdrachtgevers.

Wat vragen wij?

Wat bieden wij?

Over Thereca

•

HBO denk-/werkniveau;

•

Fulltime functie (40uur);

 taan voor kwaliteit, structuur, plezier in
S
het werk en ambitie om te groeien;

•

 en creatieve en inspirerende
E
werkomgeving;

In ruim 100 jaar is Thereca uitgegroeid
tot een volwaardige projectinrichter met
alle aspecten in huis; advies, ontwerp,
productie en realisatie. Doormiddel van
een inspirerende leef- en werkomgeving,
prikkelt Thereca haar klanten tot creativiteit
en effectiviteit in het werk en in het leven.
Een omgeving waarin je je altijd thuis
kunt voelen, of je nu een vergadering hebt
op de zaak, een biertje wil drinken in de
sportkantine of als demente oudere een
nieuw thuis krijgt. Bij Thereca kun je voor
elk inrichtingsvraagstuk terecht!

•
•
•
•
•
•
•

 erkervaring in de zorg en zakelijke
W
markt is een pré;

 reatief, vernieuwend, en
C
oplossingsgericht;

Werken met Vectorworks is een pré;
Ervaring met 3d animatie software;

•

•
•

 en hecht en creatief team met een
E
fijne werksfeer en leuke borrels in het
Therecafé;

Prachtige projecten om te realiseren;
Een marktconform salaris.

Ervaring met het Adobe pakket;
 en ruime materialen kennis en
E
technisch onderlegd.

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken? Stuur voor 15 april je CV en motivatie naar j.wolters@thereca.nl t.a.v. Jos Wolters

Kijk voor meer informatie over
Thereca op:
www.thereca.nl

