
Wij zijn per direct op zoek naar een creatief en doortastende 
 

Interieurontwerper / vormgever    ( 32 – 40 ) 
Hal2: 
Werken bij Hal2 betekent dat je deel uitmaakt van een hecht team dat volop in beweging is. Samen met je collega’s 
werk je in een creatieve omgeving aan de totstandkoming van interieurs die inspireren. Een initiatiefrijke, 
proactieve instelling is daarvoor cruciaal. Waarbij jouw ideeën een belangrijke bijdrage leveren aan de 
kenmerkende stijl van Hal2.  
 
Uitdaging: 
Deel jij onze passie om een plek te creëren waar het fijn is om te zijn. Een ruimte die je uitdaagt, een plek die 
inspireert. Ben je toe aan meer invloed in projecten naar je eigen idee? 
 
Wij zoeken: 
Vanwege de groei van onze orderportefeuille zijn we per direct op zoek naar een ervaren interieurontwerper / 
vormgever.  

• Ontwerp, begeleid en werk je interieurs uit in onder andere complexe renovatie of nieuwbouw projecten 
• Bouw je de interieurarchitectuur als inspirator en aanjager binnen ons bureau verder uit 
• Duik je in thema’s als, “flexibel werken”, “hybride werken”, “het nieuwe werken” en “mens en werk” en zorg 

je voor een innovatieve inbreng binnen ons bureau 
• Je bent in staat om goede ontwerpen te leveren binnen de vraagstelling van de opdrachtgever en 

passend binnen de identiteit van het bureau 
• Je bent verantwoordelijk voor eigen projecten en geeft duidelijk je ideeën weer 
• Als conceptueel denker vertaal je van concept naar ontwerp 
• Het presentabel maken en het uitwerken van ontwerpen op detailniveau 
• Design & build, van ontwerp t/m de realisatie 

 
Jij kan ons aanvullen met de volgende kwaliteiten: 

• Interieurontwerper met bouwkundige –en/of ontwerp ervaring 
• Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 
• Je hebt minimaal een HBO werk –en denkniveau 
• Je beheerst de computerprogramma’s: Vectorworks, Sketch-Up, Adobe pakket en Excel 
• Ervaring met 3D visualisaties en grafische vormgeving is een vereiste 
• Je bent nauwkeurig, oplossingsgericht, ambitieus en “ondernemend” 
• Je daagt ons uit, verrast en inspireert 
• Bij voorkeur woonachtig in regio Eindhoven 
• In bezit van rijbewijs B 

 
Wat biedt Hal2: 

• Een contract van minimaal 32 uur 
• Ruimte en vrijheid om je creatief te ontwikkelen 
• Een informele en dynamische werkomgeving 
• Mooie innovatieve en duurzame projecten in de zakelijke markt 
• Geen dag die hetzelfde is, behalve de prettige werksfeer waarin je alles doet 
• Intensieve samenwerking met ons enthousiaste team van interieurarchitecten, projectleiders en 

technisch tekenaars 
• Een mix van nieuwe technologieën waaronder Virtual Reality    
• Uitdaging en vrijheid om de discipline interieurarchitectuur verder vorm te geven 
• De waardering is een marktconform salaris  

 
 
Hoe solliciteren: 
Interesseert je deze vacature, neem dan contact op met Bart Waasdorp door het doorsturen van je motivatiebrief, 
cv en portfolio uiterlijk voor 21 maart 2023.  bart@hal2.nl 

mailto:bart@hal2.nl

