TECHNISCHE MBO’ERS OPGELET: STAGEPLAATS AANGEBODEN MET UITZICHT OP EEN BAAN!
Stage-omschrijving
De afdeling calculatie is onderdeel van de afdeling verkoop binnendienst. Op deze afdeling worden
de calculatie en tekenwerkzaamheden verricht voor alle grote offerte-aanvragen die bij Blom
Interieurs binnenkomen.
Ter ondersteuning van de huidige calculator/tekenaar is Blom op korte termijn op zoek naar een
stagiair.
Je biedt ondersteuning bij de uitvoering van onderstaande werkzaamheden:
* het aanvragen van productie-inkoopprijzen
* het calculeren en uitwerken van offertes
* het op schaal intekenen van plattegronden (Autocad)
* het technisch beoordelen van ontwerpen van de afdeling interieurontwerp
* het samen met de calculator bijwonen van overleggen met opdrachtgevers, waaronder
bouwvergaderingen
* inmeetwerkzaamheden op locatie

Persoonlijk profiel
Het succes van jouw stage heb je grotendeels zelf in de hand! Blom biedt jou alle kansen hiervoor.
Belangrijk is echter wel dat je over de onderstaande persoonlijke skills beschikt:
* gedreven en positief ingestelde persoonlijkheid
* cijfermatig sterk
* technisch inzicht
* bij voorkeur kennis van Autocad
* goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
* goede beheersing van Word en Excel

Bedrijfsprofiel
Over Blom
Blom interieurs is sinds jaar en dag een professionele, internationale speler op de project
inrichtingsmarkt van Leisure, Care en Short-stay. (recreatieparken, hotels, zorginstellingen,
studentenhuisvesting).
Blom Interieurs biedt het gehele spectrum aan van ontwerp tot en met de inrichting en houdt daarbij
alle disciplines in eigen hand: van ontwerp, (deels) eigen productie tot en met de logistiek. Een juiste
combinatie van deze disciplines maakt Blom tot een professionele speler.
In de projectinrichting branche zijn momenteel zeer veel fantastische ontwikkelingen gaande. Dit
maakt de branche interessant en super leerzaam!
zie ook www.blominterieurs.nl

Zin in deze stageplaats? En overtuigd dat jij dé persoon bent met de juiste houding en drive?
Stuur dan zo snel mogelijk je motivatiebrief voorzien van pasfoto en cv naar:
Blom Interieurs
t.a.v. Gea Bergsma
Postbus 295
8600 AG SNEEK
of per mail: g.bergsma@blominterieurs.nl
Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op!
Voor meer informatie over deze stageplaats of over Blom Interieurs kun je contact opnemen met Gea
Bergsma, bereikbaar op: 0515-334100.

