
JUNIOR 
COMMERCIËLE 
INTERIEURVORMGEVING

• Je werkt binnen het winkelteam, onder leiding van de manager 
winkelconcepten en de commercieel directeur

• Samen met de manager winkelconcepten geef je vorm aan en 
advies bij de verbouwing, inrichting en herinrichting van de 
winkels. 

• Je stemt af over opvolging en timing met de teammanagers, 
facility en externe aannemers en leveranciers 

• Je rapporteert aan de manager winkelconcepten, als jouw 
leidinggevende

• In overleg met je leidinggevende en de managers van de winkelteams werk je concepten uit voor nieuwe en 
bestaande winkels

• Je vraagt offertes op, selecteert in overleg met je leidinggevende externe aannemers en staat in voor 
werfopvolging

• Je zorgt in overleg met het facility team en externe aannemers voor de uitvoering van de werken
• Je werkt verbetervoorstellen uit voor winkelinrichting en –beleving en zet in op      

een positief imago
• Je bent creatief met de huisstijl, waardoor je imago en       

herkenbaarheid kunt verbinden met lokale verankering         
en klantverwachtingen

• Je werkt in een uitdagende onderneming die 
toonaangevend is op vlak van circulariteit en sociaal 
ondernemerschap

• Je krijgt veel vrijheid en kansen om verantwoordelijkheid 
te nemen

• Je collega’s komen uit de hele wereld (meer dan 70 
verschillende landen)

• Je voltijdse uurrooster telt 36 uur per week. Alle 
gewerkte overtijd wordt omgezet in vrije dagen

• Volgens je anciënniteit heb je recht op extra 
vakantiedagen

• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, 
fietsvergoeding of terugbetaling woon-werkverkeer 
openbaar vervoer aan 100%

• Ruime opleidings- en bijscholingsmogelijkheden

To do

Sollicitatie richten aan aanwervingen@dekring-

winkelantwerpen.be

Toe te voegen berichtregel: Sollicitatie Junior 

Commerciële Interieurvormgeving

Toe te voegen bijlagen: CV en motivatiebrief 

Jouw plek in de kringwinkel

Jouw TalenTen

Troeven

Jouw uiTdagingen 

  500 Jobs voor mensen die heT 
moeiliJk hebben op de arbeids-

markT 

3 milJoen kg hergebruik 
per Jaar = 

303 gevulde 
zeeconTainers

• Creatief 
• Planmatig werken
• Punctueel 
• Flexibel
• Heldere communicatie
• Teamplayer
• Hart voor duurzaamheid
• Kennis van tekenprogramma’s (sketchup, autoCAD, 

…) en Adobe
• Diploma of ervaring als interieurvormgever of in 

een andere creatieve richting
• Passie voor design en duurzaamheid


