VACATURE
INTERIOR DESIGNERS

Intervest Offices & Warehouses nv werd opgericht in 1996 en is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die investeert in kantoorgebouwen en logistieke panden in België en Nederland
en waarvan de aandelen sinds 1999 genoteerd zijn op Euronext Brussels (INTO). Intervest heeft een stevig
groeiplan gericht op een heroriëntering in de kantorenportefeuille en een uitbreiding van de logistieke
portefeuille in België, Nederland en het noordwesten van Duitsland.
Intervest positioneert zich als een vastgoedvennootschap die meer doet dan het louter verhuren van vierkante meters en gaat beyond real estate. Door te luisteren naar de klanten, mee te denken en vooruit te
denken, zorgt Intervest met een team van ongeveer 45 collega’s voor het ‘ontzorgen’ van ongeveer 216
klanten.
Bij Intervest staat het welzijn van de collega’s centraal en primeert de manier van omgaan met elkaar, met
klanten en de omgeving: het Intervest team streeft ernaar duurzame waarde te creëren voor de klanten.
Om ons team te ondersteunen dat de intekening van onze gebouwen voor haar rekening neemt, zijn we
op zoek naar

FREELANCE
INTERIOR DESIGNERS
die ad hoc en op projectbasis het concept van het nieuwe werken voor onze huurders verder vorm
geven binnen vooropgestelde budgetten.

TAKENPAKKET

PROFIEL

In samenspraak met onze Interior Design Manager
maak je :

〉 0m deze opdrachten goed te kunnen uitvoeren,
heb je kennis van Autocad, Sketchup, Vray en
Excel.
〉 je bent flexibel
〉 je bent baas over je tijd
〉 je kan goed overweg met stress en deadlines
〉 je denkt oplossingsgericht
〉 je past je gemakkelijk aan
〉 je gaat nauwkeurig te werk.

〉 inrichtingsplannen voor potentiële en nieuwe
huurders van zowel kantoor- als logistieke panden
〉 2D en 3D intekeningen (autocad, Skechup, …)
〉 uitvoeringsplannen voor aannemers met bijhorende meetstaten
〉 werk je prijsstudies uit
〉 je denkt actief en creatief na over The New
Way of Working en de ecologische impact van
inrichtingswerken van onze gebouwen
〉 je brengt ideeën aan en verliest hierbij kostenefficiëntie niet uit het oog..

REAGEREN?
Wil je meer weten over Intervest, onze
manier van werken en deze opdracht?
Stuur een mail met jouw CV naar
HR@intervest.be of bel naar de HR Manager
Liesbeth Van Wezel op +32 473 781 218

