GEZOCHT !!
ONTWERPER / 3D DESIGNER
INTERIEUR & STANDENBOUW

Tailormate is een dynamische onderneming gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van project
interieurs (horeca, shop, kantoor, ...), standen voor festivals en beurzen, en displays voor verkooppunten. Wij
beschikken hiervoor in-house over een geautomatiseerde schrijnwerkerij, metaalbewerkingsafdeling, verfspuiterij
en digitale drukkerij.
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 realiseren, willen we
ons wervelend team uitbreiden.
Daarom zoeken we een…

ONTWERPER / 3D DESIGNER INTERIEUR & STANDENBOUW
WAT HEBBEN WIJ VOOR JOU IN PETTO:
Je bedenkt creatieve concepten voor winkels en standen en brengt jouw ideeën tot leven in 3D visuals en renders:
•
•
•
•
•

Samen met de project managers analyseer je de behoeften van onze klanten en vertaal je deze naar
innovatieve interieur- en standenbouwconcepten.
Je visualiseert jouw ideeën in 2D en 3D ontwerpen.
Je volgt de laatste ontwikkelingen op het gebied van interieur, materialen en technieken.
Je houdt rekening met technische beperkingen.
Je brieft onze productie managers zodat jouw ontwerpen omgezet kunnen worden naar productieklare
technische plannen en je volgt samen met hen de uiteindelijke productie van je ontwerp op.

DIT WILLEN WIJ GRAAG:
Een creatieve ontwerper die begrijpt wat de noden zijn van commerciële bedrijven en merken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring in het ontwerpen van horeca- en winkelinrichtingen of beursstanden.
Uit de losse pols kan je snel conceptuele schetsen schudden.
Vlot tekenen in SketchUp en/of VectorWorks vormt voor jou geen probleem.
Je hebt kennis van advanced 3D-rendering software.
Je hebt ervaring met grafische programma’s (Photoshop, Illustrator, Indesign).
Je spreekt vlot Nederlands en graag ook een mondje Engels.
Je hebt een degelijke technische achtergrond en weet wat structureel haalbaar is.
Je kan zelfstandig werken en goed omgaan met druk, snelheid en deadlines.
Je bent communicatief en een echte teamplayer.

DIT WILLEN WIJ GEVEN:
• Een werkomgeving om fier op te zijn met een professioneel uitgebouwd atelier.
• Een zeer gevarieerde job met een schitterend team dat er van houdt om samen de mooiste doelen te
bereiken.
• Je komt in een groeiend bedrijf waar jij een ‘mate’ kan worden.
• Een mooie verloning met extralegale voordelen.
• Extra interne en externe opleidingen.

TAILORMATE

Ben jij de CREATIEVE DESIGNER waar we naar op zoek zijn? Dan ontvangen wij
graag jouw voorstelling (CV, motivatiebrief en portfolio) via hr@tailormate.be.
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280 0 Mechelen
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STANDENBOUW | PROJECT INTERIEUR | DISPLAY

