
 
Ondersteunde interieurontwerper   

32-40 uur per week  

Hemels Wonen hee+ passie voor het inrichten en regisseren van de totale woonbeleving. 
Van nieuwbouwwoning tot verbouwing en van spa tot kantoor: voor welke ruimte bieden we 
een totaalconcept en een persoonlijke aanpak.  

Je takenpakket als ondersteunde interieurontwerper bestaat onder meer uit: 
- Maken en/of uitwerken van ontwerpen op estheAsch vlak zo wel op individueel 

niveau als in teamverband; 
- Maken van tekeningen in opdracht van onze cliënt: schetsontwerpen, 3D tekening 

(Sketchup), lichtplannen, plaKegronden, maatwerk, badkamers en keukens etc; 
- Samenstellen van presentaAes naar de eisen en sfeer van de klant; 
- Aanvragen van offertes bij leveranciers; 
- Het uitwerken van stylingplannen en het stylen van woningen ter plaatse; 
- Het uitvoeren van huishoudelijke en ondersteunende taken. 

Je bent werkzaam vanuit ons atelier in Eersel. 

Het profiel: 
- Minimaal een afgeronde MBO opleiding tot interieurvormging/ interieurontwerper.  

(bijvoorbeeld de opleiding VPRM van het SintLucas met als specialisaAe interieur); 
- Goede aantoonbare beheersing van teken- en presentaAeso+ware: Sketchup, 

Photoshop en Indesign en Microso+ office;  
- Kennis van verschillende materialen en texturen; 
- Kennis van interieursAjlen en deze kunnen toepassen; 
- Kennis van de menselijke maat; 
- Beschikbaar voor 32-40 uur in de week, van dinsdag tot en met zaterdag.  

Als ondersteunde interieurontwerper voer je ondersteunde taken uit. Bij bewezen 
geschiktheid zijn er doorgroeimogelijkheden. Eén tot  twee jaar werkervaring, goede 
beheersing van de Nederlandse taal en rijbewijs B zijn een pre. 

Benodigde competenAes: goed in plannen en organiseren, presentaAegericht,  
kwaliteitsgericht, representaAef, samenwerkingsgericht, vooruit denken en open staan voor 
feedback.  

Persoonlijke kenmerken: creaAef, inlevingsvermogen, flexibel, zelfstanding, stressbestendig 
en oog voor detail. 

Als je door ons bent geselecteerd zullen we je een mail toesturen met daarin een 
thuisopdracht, dit is een onderdeel van het selecAe traject.  



Spreekt de bovenstaande vacature jou aan? Stuur jouw sollicitaAe voor 1-10-2020 voorzien 
van een moAvaAe, porcolio en een curriculum vitae met een recente foto (geen zwart-wit) in 
Pdf-formaat naar info@hemelswonen.com.
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