
 
 
R O E L F I E N  V O S  I N T E R I O R  D E S I G N  &  A R C H I T E C T U R E  
 

Roelfien Vos werkt met een internationaal team wereldwijd aan high-end projecten in de residentiële en hospitality 
sector. De exclusieve projecten worden gekenmerkt door uitzonderlijke aandacht voor detail en een perfecte balans van 
kleur, textuur en vormgeving.  Het afwerkingsniveau is zeer hoogwaardig en tot in het detail doordacht.  Elk project is 
uniek en staat op zichzelf, wat elk interieur zijn eigen karakter geeft. De op unieke en persoonlijke interieurs zijn een 
natuurlijk uitvloeisel van het vermogen om wensen van klanten om te zetten in een interieur. 

Als organisatie… 

Hechten wij veel waarde aan betrokkenheid, loyaliteit, klantgerichtheid en kwaliteit. We zijn een klein internationaal team 
dat het verschil duft te maken. 

 

“Our goal in interior design is to 
create the poetry of a space.” 

 

 

Voor ons internationale designteam zoeken wij een  

Interieurontwerper 
 

 

 

Jouw profiel 

Je hebt, net als wij, passie voor interieur, je bent Integer, enthousiast en gedreven. Je stelt hoge eisen aan je werk die 
worden vertaald in krachtige en goed onderbouwde keuzes met het eindresultaat voor ogen. Je bent inventief en 
creatief zodat de juiste mogelijkheden worden gevonden. Je bent betrokken en loyaal en gewend zelfstandig te werken. 

 

Jouw Kennis, Kunde & vaardigheid 
• Afgeronde MBO + opleiding bij voorkeur richting Meubel 
• Ervaring in soortgelijke functie is een pre  
• Kennis en ervaring van Vertorworks, Autocad, SketchUp, InDesign en Photoshop 
• Gedegen materiaalkennis 
• Ervaring in detailleren en technische uitwerken van diverse interieuronderdelen  



 
 

• Instaat te denken in mogelijkheden, signaleert tijdig knelpunten, maakt hiervan een juiste inschatting en 
handelt hierin proactief 

• Instaat om op effectieve wijze doelen, prioriteiten, benodigde tijd te bepalen, acties en middelen aan te geven 
om de bepaalde doelen te bereiken 

• Instaat om ideeën en informatie helder en duidelijk over te brengen zodanig dat de essentie wordt begrepen 
met effectief gebruik van de bestaande communicatiemiddelen 

• Instaat om in te spelen op en tegemoet te komen aan vragen, wensen en belangen van zowel interne als 
externe klanten 

• Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het werk 
• Goede en correcte beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en schrift 

 

Kom jij samen met ons het verschil maken en herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Stuur dan je cv en 
motivatie brief naar vacancies@roelfienvos.com 

 

“People’s beliefs and stories from the present and 
the past are great inspirations in our designs.” 
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