
de projecten zijn anti-ordinary, alomvattend en heel divers
je komt terecht in een fijne familie van grafisch- en interieurdesigners, accountmanagers, …
een contract van onbepaalde duur
aantrekkelijke verloning inclusief extralegale voordelen
flexibel uurrooster 
persoonlijk groeitraject en opleidingsbudget

thiS is whAt yOu get

Interested?
stuur je cv en motivatie naar jobs@creneau.com 
verras ons.

-

www.creneau.com 
facebook.com/creneauint

WARNING:
W H AT E V ER  Y OU  A RE ,
OR  E V ER  GONN A  BE :
        BE  A  GOOD  ONE!

Job description: Project voorbereider/aankoper
Head Office, Hasselt

whAt we need

yOU oh yOU

about Us

Creneau International is een Belgisch concept en designbureau met meer dan 25 jaar ervaring in het ontwerpen 
en bouwen van gerespecteerde projecten wereldwijd. Als een van de meest trendsettende, vooruitstrevende en 
creatieve interieur designbureaus van Europa, is Creneau International gespecialiseerd in de ontwikkeling en 
implementatie van "atmosfeer architectuur"; het creëren en versterken van een merkbeleving. Dit in Retail, Hospi-
tality en Service Industries zoals winkels, hotels, restaurants, bars of nachtclubs, evenals kantoren, showrooms en 
evenementen.

bent preciezer dan een 70-jarige Swiss horlogemaker
hebt meer mensenkennis dan Sigmund Freud
bent stressbestendig en een pro in organiseren
werkt graag in een team en bent zeer communicatief
straalt meer positiviteit uit dan de zon

Als Project voorbereider/aankoper sta je in het middelpunt van ons bedrijf en heb je een belangrijke sleutelposi-
tie voor het succes van onze projecten. Je werkt nauw samen met ons team van designers om de best mogelijke 
oplossingen uit te werken binnen de scope en het budget van het project. Je zal samen met onze project 
managers leveranciers en onderaannemers selecteren en zorgen voor een duidelijke briefing aan de onderaan-
nemers. Je zal ons sales team ondersteunen met de calculaties van realistische budgetramingen. Je ondersteunt 
onze projectmanagers met efficiënte prijsaanvragen en voorcalculaties. Door alle aankopen te centraliseren 
garandeer je de beste prijs/kwaliteit verhouding voor alle projecten. 

yOur SkillS

je hebt ervaring als Project Manager en/of Aankoper (ervaring met interieurbouw en schrijnwerkerij is zeker een 
meerwaarde)
je hebt kennis in MS Project en MS Office (kennis van AutoCAD en/of Vectorworks is pluspunt)
je spreekt en schrijft Nederlands en Engels (Frans is een toegevoegde waarde)


