
vacature

Interieurontwerper
De ontwerpstudio van Exsta gaat uitbreiden! 
Help jij mee om onze groeiambities waar te maken?

(24 - 38 uur)

Wie zijn wij?

Jouw rol

Wie ben jij?

Interesse?

Exsta ontwikkelt, produceert en levert meubilair specifiek 
voor de zorgsector. Kwalitatief hoogwaardig én in de 
trend van nu. Dat doen we met een belangrijk doel: 
het creëren van een fijne en professionele zorgomgeving 
voor cliënten en medewerkers. In de bijna 50 jaar 
ervaring in de zorgsector hebben we een succesvolle 
collectie, stabiele marktpositie en goede reputatie 
opgebouwd. Iets waar we heel trots op zijn.

Samen met jouw collega's van de Exsta Studio en de accountmanagers bespreek je de wensen van onze 
opdrachtgevers en vertaal je deze naar een passend en aansprekend inrichtingsvoorstel. Met jouw 
enthousiasme presenteer je het resultaat aan de eindklant en maakt daarbij gebruik van moodboards, 
sfeerimpressies in 3D of op een andere creatieve wijze. Daar weet jij wel raad mee. 
Naast jouw creatieve inbreng ben je de vraagbaak voor onze klanten en beantwoord je ook commerciële 
vragen. Je hebt echt een afwisselde rol waarin jij het verschil kunt maken. 

Je bent initiatiefrijk en de mensen in jouw omgeving omschrijven 
jou als een echte aanpakker. Je bent een teamplayer, hebt een 
nieuwsgierige instelling, overspoelt ons met jouw gave ideeën, 
hebt lef, een tikkeltje eigenwijs vinden wij ook fijn. Ten aanzien 
van onze opdrachtgevers ben je dienstverlenend ingesteld, 
pro-actief en altijd klantgericht. Je hebt HBO denk- en werkniveau 
en minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. En verder? 
Photoshop, SketchUp en/of Coreldraw zijn voor jou bekend terrein. 

Stuur jouw motivatie en CV naar
Marlon Stroosnijder: m.stroosnijder@exsta.nl 
of neem contact op 06  - 51 42 31 56.

Bij Exsta werken betekent onderdeel zijn van een 
dynamisch team binnen een groeiende organisatie: we 
hebben sterke groeiambities en werken met onze 
gedreven collega's hard aan het realiseren van onze 
doelstellingen. En successen? Die vieren we graag 
samen. Kom jij bij ons werken dan word je onderdeel 
van de “Exsta familie” en kun jij met jouw kennis en 
kunde een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere 
groei van ons bedrijf. Geloof jij ook in kernwaarden als 
veiligheid, transparantie, resultaatgerichtheid, zelfstandig-
heid en nieuwsgierigheid? Dan hebben we een match!
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