ENNAIR ProjectDesign bv in Eindhoven maakt inrichtingen voor o.a.
kantoren, scholen, hotels en zorginstellingen. Ook behoort stoffering
van unieke, exclusieve sportauto’s en jachten tot het portfolio. ENNAIR
bestaat inmiddels 12 jaar en in die tijd hebben zij een indrukwekkend
portofolio aan (inter)nationale klanten opgebouwd. ENNAIR richt zich
op het midden en hoog segment van de zakelijke markt. Zij werken met
de mooiste designproducten en de beste, hoogwaardige materialen als hout,
leer, bekledingsstoffen en wol vilt. Naast het realiseren van prachtige interieurprojecten, is ENNAIR importeur van de project collectie van Knoll International
en agent van Spinneybeck bekledingsleder en FilzFelt-producent van akoestische
designproducten van wol vilt. Er wordt constant geschakeld tussen klanten,
(interieur)architecten en Europese en Amerikaanse meubelfabrikanten. Dit geeft
de organisatie een geweldige dynamiek waar de klanten ENNAIR om waarderen. Deel uitmaken van dit team? Dat kan in de rol van

JUNIOR PROJECT
MANAGER
PASSIE VOOR INTERIEUR & DESIGN

JOUW FUNCTIE
Natuurlijk zorg je ervoor dat de projecten vlekkeloos verlopen. Lukt het niet helemaal? Dat kan,
maar dan zorg je voor een passende oplossing. Dagelijks ben je bezig met opstellen van offertes
en meubelplannen en je volgt de orderadministratie op. Je plaatst bestellingen, controleert deze
als ze binnen komen en maakt zelf de orderbevestigingen en pakbonnen. Voordat de materialen
en meubels binnen zijn, heb jij het transport en de montage al geregeld en gepland. Je bewaakt
de levertijden en het budget en zorgt samen met het team dat er een fantastisch stijlvol en prachtig project op tijd wordt opgeleverd zodat de klanten meer dan tevreden zijn. Zelf houd je het
totaaloverzicht over meerdere klanten en projecten.
JE TALENTEN
Je werkt gestructureerd en hebt intensief contact met (inter)nationale klanten, leveranciers en
het transport- en montage team. Projecten zijn net puzzels dus plannen en puzzelen is een van je
talenten. Samengevat beschik je dus over de volgende talenten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oog voor detail, perfectionistisch & servicegericht
Communicatief sterk in het Engels en Nederlands (woord & geschrift)
Je schakelt makkelijk tussen verschillende werkzaamheden
Je neemt initiatieven als je ziet dat het beter, sneller of klantvriendelijker kan en wacht niet tot
de klant of een collega het vraagt.
Klant staat bij jou op #1, je stelt de juiste prioriteiten
Je bent handig met computerprogramma’s (MS Office)
Kennis van Photoshop, Illustrator en/of Sketch-up is meer dan welkom
En natuurlijk houd je van design, meubels, interieurs en hoogwaardige materialen!! Interieur
design en mooie materialen zijn je hobby, je bent creatief en kunt je inleven in de belevingswereld
van de opdrachtgever en de functies van de ruimtes die je gaat creëren.

EN NAAST TALENT….
• Heb je Min. Mbo 4 werk -en denkniveau
• Woon je in de regio Eindhoven
• Heb je een rijbewijs
WERKEN BIJ ENNAIR
Biedt je veel opleidings- en doorgroei mogelijkheden in je vakgebied voor je ambities. Je werkt
in een klein betrokken en informeel team. Je bezoekt mooie interieurbeurzen, maakt mooie trips
en komt in aanraking met de meest unieke designproducten en een prachtige klantportefeuille in
toongevende panden en op unieke locaties. Kijk maar op www.ennair.nl voor de portfolio.
INTERESSE?
LINKX HR mag de werving en selectie van deze unieke vacature begeleiden. Reageer naar
imke@linkxhr.nl en stuur je cv. Heb je vragen? Imke Segers is bereikbaar via 06 – 513 68465.

imke@linkxhr.nl

linkxhr.nl

