
 
 
 
BLOM INTERIEURS IS OP KORTE TERMIJN OP ZOEK NAAR EEN 
INTERIEURONTWERPER M/V (FULLTIME) 
 
 
 
 
Over Blom  

Blom interieurs is sinds jaar en dag een professionele, internationale speler op de 

projectinrichtingsmarkt  van Leisure, Care en Short-stay. (recreatieparken, hotels, zorginstellingen 

en studentenhuisvesting). 

 

Over de functie  

Kernwoorden waar kandidaten over dienen te beschikken zijn: creativiteit in combinatie met 
commercialiteit!  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

 
 

 Het vertalen van wensen van potentiële opdrachtgevers naar creatieve interieurconcepten, 
binnen afgesproken budget en tijdspad 

 Het maken van collages en productpresentaties 

 Het presenteren van creatieve interieurconcepten aan potentiële opdrachtgevers 

 Het te woord staan en adviseren van potentiële opdrachtgevers in de showroom 

 Het zelfstandig afsluiten van orders bij (particuliere) projectklanten – onder taakstellend 

budget n.t.b. 
 Het eventueel inrichten en afstylen van modelwoningen, showkamers en beursstands 

 Het aanwezig zijn op verkoopbeurzen/verkoopweekenden (eventueel weekends) 

 Het continue up to date en op orde houden van de showroom 

 Ondersteuning bij het collectioneren inclusief het deelnemen aan het collectieteam, 

inclusief het te woord staan van leveranciers en het bezoeken van inkoopbeurzen  

 Uitwerken van maatwerktekeningen 
  

 

Profiel kandidaat   

 
Kandidaten dienen te beschikken over onderstaande opleiding en ervaring én voldoen aan de 

gevraagde persoonlijkheidskenmerken:  

 

Gewenste opleiding/ervaring: 

 Relevante HBO-opleiding (binnenhuis)architectuur 

 Kennis van stoffen en materialen (hout, melamine, etc.) 

 Kennis van en ervaring met het Office-pakket, en tekenprogramma’s SketchUp, V-ray 

(rendering), InDesign, Photoshop, Illustrator (Creative Cloud) en Autocad 

 Het kunnen werken met budgetten en affiniteit hebben met prijs/kwaliteit verhouding  

 Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift 

 Relevante werkervaring inclusief ervaring in en met klantcontact 

 In bezit van rijbewijs en auto 

 

Gewenste persoonlijkheidskenmerken:  

 Een creatieve geest 

 Teamplayer 

 Sterke, overtuigende persoonlijkheid 

 Oplossingsgerichte denk- en werkwijze 

 Flexibel en stressbestendig 

 Een pro- actieve en commerciële werkhouding 

 Geen 9 tot 5 mentaliteit 

 



 

Geboden wordt 

 
Een zeer uitdagende job in een dynamische omgeving én werken in een hecht en enthousiast 

team, waarbij alle ruimte wordt geboden om creativiteit en commercialiteit te combineren voor 

zowel binnenlandse als buitenlandse projecten! Het deels werken vanuit huis is bespreekbaar en 
afhankelijk van de woonomgeving van kandidaten. 

 

Meer informatie 

 
Voor meer informatie over deze vacature of over Blom Interieurs kun je contact opnemen met Joke 

Steinfort-Blom, (JCM Projectmanagement), bereikbaar op: 06 – 30293765. 
 

Voor meer informatie over wie Blom Interieurs is en waar Blom voor staat zie  

www.blominterieurs.nl  

  

 

Geïnteresseerd? 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan komen wij graag in contact met jou Stuur dan je  
motivatiebrief voorzien van pasfoto en cv naar:  

 

Blom Interieurs 

T.a.v. Joke Steinfort-Blom 

Postbus 295 

8600 AG SNEEK 
 

Of per email: jcmsteinblom@hotmail.com 

 

 

http://www.blominterieurs.nl/

