
Interieurstylist
16 - 32 uur per week

HOU JIJ VAN INTERIEUR EN ALLES WAT HIER MEE TE MAKEN HEEFT? MAAK JIJ VERRASSENDE 
ONTWERPVOORSTELLEN DIE DE VERWACHTING VAN DE KLANT OVERTREFT? VIND JE WERKEN IN 
HET WEEKEND GEEN PROBLEEM? 
ALS HET ANTWOORD OP AL DEZE VRAGEN VOLMONDIG JA IS, BEN JIJ DE INTERIEURSTYLIST DIE 
WIJ ZOEKEN.

Even voorstellen
Den Elzen wonen | slapen | design is dé woon- en slaapspecialist in de regio Roermond. Een dynamisch bedrijf met veel 
leuke mensen die gezamenlijk en vol enthousiasme de ambities van Den Elzen wonen | slapen | design waarmaken. 
Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen en vooral plezier in je werk staan hierbij centraal.

Functie
Elke klant is uniek! Je luistert goed naar de wensen van de klant en bent in staat om klanten op een inspirerende manier te 
adviseren. Je passie voor interieurs breng je over door tekeningen uit te werken, zowel met moodboards als met 3D 
programmatuur en je bent pas tevreden als de klant dat ook is. Je bent creatief en je kan tactisch nadenken over de indeling 
van een interieur. Je hebt een sociale instelling en maakt gemakkelijk contact, daarnaast heb je af�niteit met sales en 
assisteer je ons verkoopteam. Klinkt dat leuk?

Dit ben jij
• Passie voor interieur & styling
• In staat om creatieve en inspirerende interieurs te bedenken
• Enthousiast, creatief, communicatief
• Gemotiveerd en aanpakker
• Goede beheersing van Sketchup 
• Beheersing van Vectorworks is een pré
• Beschikbaar in het weekend
• Een afgeronde MBO-opleiding (niveau 4) in de richting van interieuradviseur / -stylist
• In bezit van rijbewijs

Wat wij je bieden
• Een gevarieerde functie binnen een enthousiast team met leuke collega’s
• Een marktconform salaris en je krijgt alle mogelijkheden om je talenten volledig te benutten. Wij hebben een gezonde 
 ambitie en bieden je een plezierige werkomgeving.

Als je geïnteresseerd bent in deze functie ontvangen we graag jouw schriftelijke sollicitatie met foto en CV. 
Deze kun je richten aan Elies Evers sollicitatie@den-elzen.nl o.v.v. ‘Interieurstylist-2022’


