Mirato is per direct op zoek naar een leuke, creatieve collega. Ben jij een gepassioneerd ontwerper die
het een uitdaging vindt om tot de kern van de opdrachtgever door te dringen, en dit te vertalen naar
een inspirerende omgeving? Heb je passie voor hospitality? Ben je creatief in het bedenken van
oplossingen binnen de gestelde kaders en budgetten? Vind je het interessant om de balans tussen
functionaliteit en esthetiek op te zoeken in een pakkend concept? Kun je projecten zelfstandig
oppakken en naar je hand zetten? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wie zijn wij?
Wij ontwerpen én realiseren interieurs voor de zakelijke markt. Of het nu gaat om kantoor-, hotel- of
zorginrichting, we vertalen de wensen van onze opdrachtgevers naar creatieve en functionele
oplossingen.
We zijn een compacte organisatie van professionals, waar ieder vanuit zijn eigen expertise een
belangrijke bijdrage levert. Onze gemeenschappelijke drijfveer is dat we ons willen blijven verbeteren
in ons vakgebied en trots zijn op de resultaten die we als team neerzetten. Er is sprake van een
informele cultuur waarin eigen initiatief wordt gewaardeerd en beloond.

Interieurarchitect/ontwerper

(32 - 40 uur)

Wat vragen wij?
▪ Een afgeronde HBO Opleiding, aan de Kunstacademie, TU, of Academie van Bouwkunst (richting
interieurarchitectuur)
▪ Minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring;
▪ Creatieveling met lef en humor
▪ Je hebt overtuigingskracht om je ontwerp of concept over te brengen
▪ Je bent klantgericht, zonder de commerciële kant uit het oog te verliezen;
▪ Je bent stressbestendig;
▪ Goede Nederlandse en Engelse spreek-en schrijfvaardigheid
▪ Je hebt ervaring met Vectorworks, Adobe Photoshop CS
en Adobe InDesign CS. Kennis van Cinema4d is een plus
▪ Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Dit krijg je ervoor terug!
Een inspirerende werkomgeving! Een uitdagende functie binnen een gepassioneerd team en
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Verder steunen wij je bij het ontdekken en
ontwikkelen van je talenten, ambities en capaciteiten.
Heb je interesse in deze vacature? Laat ons zien wat jouw projecten zijn en overtuig ons daarmee van
je skills en je potentie!
Ben je enthousiast geworden en is de functie jou op het lijf geschreven? Stuur een korte motiverende
mail samen met je CV en portfolio naar: solliciteren@mirato.nl
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

