SHOWROOM MANAGER DESIGN
• Showroom Manager Design
• Regio Vlaanderen met mogelijke buitenlandse projecten
• Actief in de showroom + bezoeken van architectenbureaus
Bedrijfsomschrijving:
Contrast Wooninrichters is een gekend ontwerpbureau met een specialisatie in privéwoningen,
winkels en kantoren. We bieden aan onze klanten een waaier van creatieve oplossingen voor hun
leef- en werkruimte. In hartje Antwerpen hebben we een uitgebreide showroom waarin we creatieve
woonideeën toereiken aan ons cliënteel. Omwille van de groei is Contrast Wooninrichters op zoek
naar een Showroom Manager Design die de klanten zowel binnen- als buitenshuis vertegenwoordigt
over heel Vlaanderen.
Functieomschrijving:
Als Showroom Manager Design zorg je binnenshuis voor een warm onthaal van de bezoekers in de
showroom. Je bespreekt met klanten de mogelijke interieuroplossingen voor hun inrichting en
vertegenwoordigt hierbij de collecties van meubilair, verlichting, gordijnen en tapijten. Ook ben je
verantwoordelijk voor het inplannen van thuisbezoeken bij deze klanten, zodat je een perfect inzicht
verkrijgt over hun noden en wensen. Bijkomend sta je ook in voor de inrichting van de showroom en
zorg je voor een klantvriendelijke en innovatieve aanpak naar het cliënteel. Verder maak je
binnenshuis klanten ook warm voor totaalinrichting en kan je hen zo doorverwijzen naar het eigen
bureau met interieurarchitecten. Een andere verantwoordelijkheid van deze Showroom Manager
Design is het naar buiten brengen van zijn/haar vakkennis op gebied van raam-, wand- en
vloerbekleding. Je bezoekt buitenshuis architectenbureaus in Vlaanderen, brengt de missie van
Contrast over en je staat in voor de verdere opvolging hiervan. Ook prospecteer je op de markt naar
nieuwe opportuniteiten, zowel voor interessante collecties als potentiële nieuwe klanten. Ten slotte
lanceer je mee de nieuwe voorstellingen ter verbetering van de commerciële aanpak en denk je actief
mee bij marketing-initiatieven.
Profiel:
Voor deze functie als Showroom Manager Design heb je een Bachelor werk- of denkniveau. Je hebt
een passie voor interieur, design en lifestyle en ben je op de hoogte van de laatste nieuwe trends. Je
hebt dus een uitgesproken affiniteit binnen de interieursector en kan minstens 2 jaar relevante
saleservaring voorleggen binnen een gelijkaardige commerciële functie. Verder ben je een
communicatief en vertrouwensvol persoon die vlot contacten legt en kan je op een gepassioneerde
manier de klanten van Contrast inspireren en te woord staan. Je bent ondernemend, een echte
teamplayer met zin voor zelfstandigheid en creatief ingesteld. Ten slotte spreek je vlot Nederlands,
kennis van het Frans en het Engels is een zeer grote plus.
Je komt terecht in een functie met verantwoordelijkheid en uitdaging binnen een gevestigd bedrijf. Je
kan werken in een omgeving waar je initiatieven kan lanceren, waar je mag meedenken en een
bijdrage kan leveren aan de verdere commerciële uitbouw. Voor deze Showroom Manager Design
voorziet Contrast Wooninrichters een competitief salarispakket in functie van jouw ervaring,
aangevuld met extralegale voordelen.
Ben jij de Showroom Manager Design voor Contrast Wooninrichters?
Mail dan nu uw begeleidend schrijven en CV naar vacature@contrast-wooninrichters.be.
Contrast Wooninrichters BVBA
Scheldestraat 13 – 2000 Antwerpen
tel +32 3 248 82 82 - vacature@contrast-wooninrichters.be.

