GEZOCHT !!
SENIOR PROJECT LEIDER
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…

SENIOR PROJECT LEIDER INTERIEUR & STANDENBOUW
WAT HEBBEN WIJ VOOR JOU IN PETTO:
Je bent een commercieel talent met een sterke kennis van de technische aspecten van interieur en standenbouw:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je analyseert de behoeften van klanten en vertaalt deze naar innovatieve interieurconcepten.
Je zet de briefings van klanten moeiteloos om in verstaanbare opdrachten voor de verschillende interne
afdelingen.
Na een grondige analyse stel je een werfdossier samen, maak je eventueel technische plannen, stel je een
productieplanning op en selecteer je onderaannemers.. In samenspraak met de sales managers maak je de
offertes op.
Je volgt de werven op. Je fungeert als spilfiguur tussen de productie in de schrijnwerkerij en de werf. Je plant
de leveringen in en volgt de plaatsing door eigen personeel en onderaannemers op.
De planning, de kwaliteit en veiligheid van de uitgevoerde werken hou je nauwlettend in het oog.
Je zorgt voor het opvolgen en opmaken van de vorderingsstaten en de verrekeningen. Het budget van de
werf laat je niet ontsporen.
Je weet hoe je een team moet aansturen en motiveren.
Je communiceert zelfstandig met klanten op een duidelijke professionele en commerciële manier.

DIT WILLEN WIJ GRAAG:
Een senior project leider die begrijpt wat de noden zijn van commerciële bedrijven en merken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimum 3 jaar ervaring in een gelijkaardige commerciële functie in interieur / standenbouw.
Je beschikt over een diploma interieurvormgeving, productontwikkeling, interieurarchitectuur of gelijkaardig.
Je volgt de laatste ontwikkelingen op het gebied van interieur, materialen en technieken.
Je hebt een sterke technische kennis van interieur en standenbouw. Je kan vlot onderaannemers aansturen.
Je hebt ervaring in het lezen en opmaken van commerciele designs en technische plannen.
plannen
Je spreekt vlot Nederlands en je hebt een goede basis Frans en Engels in je achterzak.
Je kan zelfstandig werken en goed omgaan met druk, snelheid en deadlines.
Je bent communicatief en een echte teammanager.

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.
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Ben jij de PROJECT LEIDER waar we naar op zoek zijn? Dan ontvangen wij graag
jouw voorstelling (CV, motivatiebrief en eventueel portfolio) via hr@tailormate.be.
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