Creaplan NV is een internationaal gerenommeerd bedrijf gespecialiseerd in standenbouw,
displays en interieurdesign. We zijn marktleider in de sector en werken momenteel met
een vijftigtal medewerkers. Door onze expansie, plannen we een uitbreiding naar het
Evolis Business Park te Kortrijk. Momenteel hebben we daardoor heel wat extra vacatures.
Word jij één van onze nieuwe ambitieuze krachten (m/v)?

CREATIEVE INTERIEUR DESIGNER
–– Kennis van Illustrator en Indesign is een pluspunt.
–– Je schetst vlot en je hebt een goed 3D-inzicht.
–– Jouw troeven zijn creativiteit, verantwoordelijkheidszin en enthousiasme.
–– Je werkt vlot in team en houdt van een open
communicatie.

ONS AANBOD:
Deze uitdagende job wordt gekoppeld aan een
aantrekkelijk salaris volgens kennis en ervaring,
aangevuld met extralegale voordelen. Je krijgt
intensieve opleidingen. We bieden een aangename
werksfeer in een sterk groeiend bedrijf met een jonge
en enthousiaste ploeg.

JE FUNCTIE
–– Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen
en uittekenen van beursstanden, van conceptontwikkeling tot realisatie.
–– Samen met de sales manager, ben je het
aanspreekpunt voor de klant en zorg je voor de
volledige opvolging van hun dossier.
–– Intern verzorg je de briefings met de projectleiders.
–– Je hebt frequent contact met onderaannemers en
leveranciers.
–– Je rapporteert aan de directie.

INTERESSE?
Wil je jouw kennis en vaardigheden verder
ontwikkelen bij de marktleider in België op gebied
van standenbouw en heb je goesting om met een
enthousiast team verder te groeien en grenzen te
verleggen?
Stuur dan vandaag nog je CV met motivatiebrief naar
dimitri@creaplan.be. Meer info? Bel dan Dimitri via
+32 (0)470 20 46 00 of surf naar www.creaplan.be

JE PROFIEL:
–– Je beschikt over een diploma interieurarchitectuur, interieurvormgeving, industrieel (product)
ontwerpen of architectuur.
–– Je hebt een zeer goede kennis van VectorWorks en
je kan vlot werken met Artlantis en Photoshop.
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