Vacature: Junior Interieurarchitect/-ontwerper
(36 uur)
Wij zoeken een gedreven en vindingrijke interieurarchitect met oog
voor detail.
Wie zijn wij?
Wij zijn een Rotterdams interieurarchitectenbureau met een nationale en
internationale scope en een voorliefde voor monumenten.
Met aandacht voor detail, materiaal, afwerking en functionaliteit realiseren wij
al ruim 20 jaar diverse verbouwingen en inrichtingen.
Ons portfolio is zowel breed als diep waarbij wij voortdurend streven naar
verbetering en vernieuwing. Binnen ons team heeft iedereen zijn eigen
expertisegebied. Architecten, interieurarchitecten, een bouwkundig
projectleider en een communicatieadviseur zijn bij ons voortdurend in dialoog
- intern en extern - om de kwaliteit en samenhang tussen gebouw, omgeving
en gebruikers te realiseren.
Meer informatie op www.marsinterieur.nl
Wat ga je bij ons doen?
Je werkt zelfstandig, maar ook in teamverband aan zowel korte- als langlopende
projecten. Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van de wensen van onze
opdrachtgevers en de gebruikers van het gebouw naar een passend ontwerp.
Deze werk je uit in sfeerimpressies, 2D en 3D tekeningen, verlichtings- en
materiaalplannen. Je beheert daarbij zelf de projectbudgetten en ziet erop toe
dat deze niet overschreden worden.
Wie ben jij?
Je bent een nuchter persoon die van aanpakken weet. Je denkt in oplossingen en
weet je ideeën en ontwerpoplossingen zowel intern als extern goed te
verdedigen. Je hebt aandacht voor detail, maatvoering en compositie. Je bent een
zelfstandige werker die ook in teamverband goed tot zijn recht komt. Je hebt
affiniteit met historische en monumentale gebouwen en met de bouwkundige
kant van het ontwerpproces.

Verder ben of heb jij:
- een diploma Bachelor of Master Interieurarchitectuur of gelijkwaardig
(Kunstacademie of HTS is een pré)
- aantoonbare en relevante werkervaring
- woonachtig in (de buurt van) Rotterdam
- volledige beheersing Nederlandse Taal, beheersing van Duitse taal
is een pré
- ervaring met teken- en presentatiesoftware, waaronder bij voorkeur
Vectorworks, SketchUp, Photoshop en/of Indesign
- een rijbewijs
Wij bieden jou:
- een jaarcontract, van 36 uur, met optie van verlenging
- geweldige projecten van hoog niveau
- fijne en ervaren collega’s van wie je veel kunt leren en die ook graag van jou
leren
- prettige en informele bureausfeer in een prachtig monumentaal
kantoorgebouw
Interesse?
Reageer voor 20 augustus door je cv, portfolio en korte motivatie te sturen naar
mars@marsinterieur.nl onder vermelding van ‘vacature Interieurarchitect/ontwerper’

