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Hallo,  
 
Ik ben Charis en ik werk als persoonlijke recruiter voor leuke werkgevers die zelf niet voldoende tijd hebben om 
nieuwe werknemers te zoeken. Concreet wil dit zeggen dat ik altijd werk voor bedrijven die nieuwe aanwinsten 
meteen vast in dienst nemen.  
 
In deze post ben ik op zoek naar een Architect dat zijn/haar energie haalt uit het werken met variërende projecten. 
Dit voor een kwalitatieve internationale fabrikant van prachtige luxueuze keukens.  Wat maakt dit bedrijf een leuke 
werkgever hoor ik je denken. Wel... lees gerust even onderstaande punten. Mocht je vragen hebben dan hoor ik het 
graag!  

 

Ben jij die commerciële Architect die graag werkt met keukens in het luxe segment vanuit een 
trendy locatie?  
 
Ben je op zoek naar een uitdaging waarin je projecten van A-Z mag behartigen? Bij deze fijne werkgever kom je 
terecht in een gezellig team van 3 bij een marktleider binnen de keukenwereld, een nichesector waarin je omringd 
wordt door luxe en kwaliteit! Een gevarieerde uitdaging waarin je kan werken met particulieren, 
projectontwikkelaars en promotors! Als enthousiaste Architect sta je in voor de volgende zaken: 
 
• Als architect werkt je vanuit onze luxe showroom op het Trendy Eilandje in Antwerpen.   
• Het geeft je energie om klanten te ontvangen en op basis van een behoefteanalyse de wensen van jouw 

potentiële klant te begrijpen.   
• Met jouw commerciële voelsprieten teken je, op basis van de besproken informatie, een prachtig keuken 

project uit. Dit zet je, na een opleiding op maat, om in het intern systeem voor de calculatie. 

• Je staat in voor het aanmaken en opvolgen van de offertes en bestelbonnen. 
• Als DE architect van dit luxe project sta je in voor een correcte planning en opvolging van de levering en 

plaatsing bij klanten.  
• Om jouw relatie met de klanten te versterken ga je ter plaatse na de oplevering een finale check 

uitvoeren om het succes van de klant zijn/haar nieuwe aanwinst te vieren.  
• Verantwoordelijkheid en bouwen aan de toekomst spreekt je wel aan daar onze klant sterk groeit. 

 
Wie ben jij?  
 
• Je beschikt over een diploma architectuur, binnenhuisarchitectuur of ervaring in het technisch aspect 

van deze opportuniteit.  
• Administratieve skills en nauwkeurigheid zit in je DNA. 
• Je bent graag met veel verschillende zaken bezig en hebt een commerciële flair. 
• Als een ware teamplayer weet je jouw professionaliteit te behouden wanneer nodig. 
• Werken in een prachtig pand op een fantastische locatie in Antwerpen spreekt jou zeker aan.  
• Met jouw natuurlijke drive haal je energie om te werken naar een target.  
• Afwisselende projecten bij particulieren en projectontwikkelaars geeft jouw extra energie 

 
Wat maakt dit bedrijf zo fijn?  
 

• Deze leuke werkgever bied je een afwisselende en uitdagende functie met een contract van 
onbepaalde duur in een b(l)oeiende sector.  

• Wat verloning betreft kijk je naar een bespreekbaar correct vast loon en een deel variabel. 
• Extralegale voordelen zijn zeker van toepassing.  
• De werkuren zijn collectief van 10u -18u. Dit op 4 weekdagen en zaterdag.  

 
Heb je interesse voor deze fijne functie? Stuur je CV dan naar info@clbrconsulting.com of stuur me een 
whatsappje.  
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