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Veldeman DB is een toonaangevend bedrijf in maatmeubilair en totaalrenovatie. Vanuit onze centrale ligging in 
Dendermonde verzorgen wij projecten in heel Vlaanderen en Brussel. Alle meubelen op maat vervaardigen we 
met oog voor kwaliteit in ons modern uitgeruste atelier. Onze klanten kunnen rekenen op een sterk team om hun 
project tot het gewenste resultaat te brengen.  
 
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar: Interieurarchitect(e) - Klantenbegeleider (m/v). 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
Als klantenbegeleider ben je het eerste en primaire contactpersoon voor onze klanten. Bij een eerste afspraak 
ontcijfer je met welke wensen en verlangens de klant naar ons komt en werk je dat uit in een ontwerp op maat. 
Je takenpakket bestaat oa. uit: 

- Het maken van afspraken met de klanten ter plaatse of op kantoor  
- Je bent het aanspreekpunt voor klanten tijdens het hele proces 
- Je assisteert bij materiaalkeuze 
- In het uittekenen van interieurontwerpen laat je je creativiteit opborrelen 
- Verder houdt je nauwkeurig en consequent klantendossiers bij 

 
Onze projecten bevinden zich zowel in de private als de openbare sector en kunnen gaan van een afzonderlijk 
maatmeubel tot de volledige inrichting van een ruimte. Dit geeft een grote variatie in de job. 
 
Profiel kandidaat 
De ideale kandidaat is sociaal, klantgericht en punctueel. Je maakt graag tijd vrij voor de klanten en toch ben je 
efficiënt in je tijdsbesteding. 
 Je maakt deel uit van een team van klantenbegeleiders/ interieurarchitecten, calculators en projectleiders met 
wie je vlot afstemt en informatie uitwisselt. 
Je denkt en handelt proactief en anticipeert op die manier op mogelijke problemen. Je houdt van een no nonsens 
mentaliteit en hebt een grote verantwoordelijkheidszin. 

- Interieurarchitect(e)  
- met min. 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie. 
- Occasioneel avondwerk schrikt je niet af. 
- Je volgt nauwlettend en enthousiast de nieuwste interieurtrends. 

 
Type contract 

- Voltijds 
- Onbepaalde duur 

 
Wij bieden 
Een uitdagende functie in een  groeiend en dynamisch bedrijf waar je de nodige vrijheid wordt gegeven. Een zeer 
gevarieerde job in een open organisatie met aandacht voor elke medewerker. 

Beken kleur en solliciteer via info@veldeman-bvba.be 


