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

COMMERCIËLE
WERKSTUDENT

LIEFDE VOOR INTERIEUR & DESIGN

Heb je iedere week minstens 8 uur over naast je studie?
JOUW FUNCTIE
Breed en flexibel inzetbaar voor diverse werkzaamheden die bij ENNAIR voorkomen als:
• Support geven aan lopende & nieuwe interieur projecten
• Website en social media up to date houden
• Staal materiaal beheren
• Mailingen verzorgen
• Ondersteuning projectmanagement
ENNAIR BIEDT
Alle mogelijkheden om je talenten verder te ontplooien. Samen creëren we prachtige projecten
voor onze klanten. Vanuit jouw passie werk je mee en ontwikkel je jezelf. Samen maken we de
klanten blij zodat we trots kunnen zijn op ons (team)werk!!
JE TALENTEN
• Oog voor detail, perfectionistisch & servicegericht
• Communicatief sterk in het Engels en Nederlands (woord & geschrift)
• Handig met MS Office en het liefst ook Photoshop, Illustrator en/of Sketch-up
• 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 onze opdrachtgever.
EN NAAST TALENT….
• Heb je Min. Mbo 4 werk -en denkniveau
• Woon je in de regio Eindhoven
• Heb je een rijbewijs (optioneel)
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

