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GEZOCHT !!
SENIOR PROJECT MANAGER

 INTERIEUR & STANDENBOUW

STANDENBOUW | PROJECT INTERIEUR | DISPLAY

TailoTailoT rmate is een dynamische onderneming gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van project 
interieurs (horeca, shop, kantoor, ...), standen r, ...), standen r voor festifestif vals en beurzen, en displays voor verkooppunten. 

Onze klanten zijn grote en exclusieve topmerken die voor ons kiezen omwille van onze spirit. Samen zorgen we 
ervoor dat de zotste ideeën werkelijkheid worden.

Om nog meer schitterende projecten te kunnen realiseren, willen we dringend ons wervelend team uitbreiden.

Daarom zoeken we een…

SENIOR PROJECT MANAGER VOOR INTERIEUR & STATAT NDENBOUW (M/VM/VM/ )
WAWAW T HEBBENAT HEBBENA WIJ VOOR JOU IN PETTO:

Je bent een commercieel talent met een sterke kennis van de technische aspecten van interieur en standenbouw die kickt 
op het realiseren van de stoutste verwachtingen van een klant.

• Je analyseert de behoeftftf en van klanten en vertaalt deze naar innovatievve concepten.  
•
• Je volgt de planning van je eigen projecten op de voet op.
•

opvolging van je projecten.
• Je weet hoe je een team moet aansturen en motiveren.
• Je communiceert zelfstandig met fstandig met f klanten op een duidelijke professionele en essionele en fessionele en f commerciële manier.

DIT WILLEN WIJ GRAAG:

Een senior project manager die begrijpt wat de noden zijn van commerciële bedciële bedrijven en merken. 

• Je hebt minimum 3 jaar ervaring in een gelijkaardige commerciële functie in standenbouw en itie in standenbouw en interieur.
• Een diploma interieurvormgeving, productontwikkeling, interieurarchiteectuur of gelijkaardig is een pluspunt. 
• Je volgt de laatste ontwikkelingen op het gebied van interieur, mr, mr aterialen en ialen en technieken.
• Je hebt een sterke technische kennis in standenbouw en interieur.
• Je bent creatief.f.f
• Je spreekt vlot Nederlands en je hebt een goede basis Frans en Engels in je acans en Engels in je achterzak.
• Je hebt geen 9-to-5 mentaliteit en af en toe in het weekend werken is voor jou geen poor jou geen probleem.
• Je kan zelfstandig fstandig f werken en goed omgaan met druk, snelheid en deadline, snelheid en deadlines.
• Je bent communicatief en een echte teammanager.

DIT WILLEN WIJ GEVEN:

• Een boeiende job met een schitterend team dat er van houdt om 
samen de mooiste doelen te bereiken.

• Klinkende namen als klanten.
• Je komt in een groeiend bedrijf waar jij een ‘mate’ kan worden.
• Een mooie verloning met extralegale voordelen.

Ben jij het PROJECT WONDER waar we naar 
op zoek zijn? Dan ontvangen wij graag jouw vvoorstelling
(CV, motiV, motiV vatiebrief & eventuele poportfoliofoliof ) via hr@tailo) via hr@tailormate.be


