Binnenbrand BV ontwikkelt architectuur- en interieurconcepten voor B2B, vastgoed en de particuliere
markt. We werken voor diverse branches, o.a. vastgoed, particulier, retail, horeca en kantoren.
Sinds 2012 groeit het bedrijf gestaag door naar een landelijk bekende speler. In verband met een
sterke groei zijn we ter uitbreiding van ons team per direct op zoek naar een:

VACATURE
Senior Interior Architect M/V
(HBO) 32-40 uur

Functieomschrijving
Als Architect/Designer ben je één van de bepalende pijlers binnen ons creatieve team. Je weet
opdrachtgevers en je collega’s te inspireren en handelt vanuit uitstekende ontwerpkwaliteiten en een
goed commercieel inzicht. Je draagt zorg voor de creatieve planvorming en werkt volledig zelfstandig
of in teamverband aan projecten. Je adviseert, ontwerpt en werkt concepten uit tot definitieve
architectonische ontwerpen. Tijdens processen onderhoud je in directe lijnen goede communicatie met
opdrachtgevers en projectmanagers.
Wat we vragen
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring als architect/designer
• HBO / Academisch geschoold, -werk en denkniveau
• Communicatief vaardig en teamspeler
• Ervaring en up-to-date kennis van Vectorworks en Photoshop
• Een positieve mindset en toont initiatief
• Sterke persoonlijkheid, flexibel en geen 9-5 mentaliteit
• Passie voor trends en merkidentiteiten
• Affiniteit met bouwkundige zaken is een pré
• Ervaring in retaildesign is een pré

Organisatie/werkomgeving
Wij zijn een bruisend, succesvol en groeiend creatief bedrijf met een actief werkgebied in Nederland en
de Benelux. Onze locatie in Heerenveen heeft een prima bereikbaarheid met zowel eigen- als openbaar
vervoer.
Wat we bieden
• full-time werkverband
• uitzicht op een vast contract
• werken in een bruisend en creatief team
• prima secundaire arbeidsvoorwaarden

Reageren of meer informatie
Je kunt je sollicitatie voor deze functie richten aan: Dhr. Johan Rietsema, e-mail: johan@binnenbrand.nl
Burgemeester Falkenaweg 54, 8442 LE Heerenveen. Voor meer informatie over de functie kan je telefonisch
contact opnemen met Dhr. Johan Rietsema op +31 (0)85 30 31 175 / +31 (0)6 536 186 84

www.binnenbrand.nl

