
 

 

 

Interieurontwerper 
24 tot 40 uur per week, Uden 

Ben jij die zelfstandige interieurontwerper die enthousiast wordt van het mee denken en 
uitwerken van creatieve concepten, uitdagende vormgeving en functionele indelingen? Dan zijn wij 
op zoek naar jou! In verband met de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een gedreven 
interieurontwerper die in concepten kan denken en houdt van creatieve uitdagingen. 

Wat ga je doen?  
Bruisend van de ideeën bedenk en ontwerp je samen met het team complete interieurs. En omdat 
onze particuliere opdrachtgevers graag volledig ontzorgd worden, ben je mede verantwoordelijk 
voor de technische uitwerking ervan. 
 
Het mooie van jouw brede takenpakket is dat je veel verschillende facetten tegenkomt in de interieur 
designsector. Je werkt nauw samen met onze interieurarchitect Corinne Hendriks om de woning van 
A tot Z tot in de puntjes af te werken. De keuken is nooit standaard of gemaakt door een 
keukenontwerper. Nee, die is van onze hand! Net als de vloeren, wandafwerking, lichtplannen, het 
sanitair en adviezen over kleuren, meubelen en lampen. 
 
Een woning is een beleving. Daarom werken wij – in tegenstelling tot veel andere bureaus – in 
omgekeerde ontwerpvolgorde: we beginnen niet met de buitenkant, maar ontwerpen vanuit het 
gebruik, de routing en de ervaring van geluksmomenten. Ook belangrijk zijn daglicht, zichtlijnen en 
privacy. We vertalen de stijl en wensen van de opdrachtgever naar moodboards/sferen, die we 
vervolgens op inspirerende en overtuigende wijze tot een tot in de puntjes verzorgde presentatie 
weten te vormen. 
 
Dit bieden we jou 

• Een bruto maandsalaris tussen € 2.500,- en € 3.000,- op basis van een 40-urige werkweek, 
afhankelijk van je kennis en ervaring. 

• Pensioenopbouw via de bedrijfstakpensioenregeling. 

• Wettelijke reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer - reisafstand max. 50 kilometer 
vanaf Uden. 

• Dertig vakantiedagen. 

• Een plekje in ons jonge en gedreven team, waar niet alleen hard gewerkt wordt, maar ook 
veel gelachen. 

• De ruimte om jezelf te ontwikkelen en te specialiseren op ontwerpen waar je hart sneller van 
gaat kloppen. 

• Een werkplek waar de mens centraal staat. We ontwerpen écht samen met de klant. Zo 
realiseren we projecten van het hoogste niveau. 

 
Dit ben jij 
Een ambitieus type kunnen we bij LENZ altijd gebruiken. Zo iemand die, net als wij, zichzelf continu 
uitdaagt en openstaat voor vernieuwingen. Behalve creatief ben je ook een aanpakker. Je bent 
secuur: je houdt de kwaliteit in alle fasen zo hoog als maar kan. Je bent van nature enthousiast, 
neemt graag het voortouw en zit vol ideeën. Daarnaast werk je gestructureerd en kun je goed 
omgaan met deadlines. Je past ook bij LENZ als je een enthousiaste teamplayer bent, je mening durft 
te geven en tegen een grapje kunt. Verder heb je: 



 

 

 

• Een afgeronde bachelor interieur design of architectuur. 

• De vaardigheid om zelfstandig mee te ontwikkelen aan de interieur ontwerpen. 

• Een gestructureerde manier van werken en om kunnen gaan met deadlines. 

• Enige ervaring op het gebied van interieur ontwerp, interieurbouw of overlappende branches 
is een pré. 

• Ervaring met particuliere opdrachtgevers is een pré. 

• Ervaring met Vectorworks, SketchUp, adobe creative pakket en Lumion (pré). 
 
Dit zijn wij 
LENZ is een jong, fris en ambitieus architectenbureau, opgericht door André van der Velden en Tim 
Robben. Artistieke vrijdenkers die ontwerpen samen met de klant. Door met onze klanten in gesprek 
te gaan en te luisteren naar hun droom, halen we écht uit het project wat erin zit. Vanuit die passie 
werken we aan supergave projecten, vooral exclusieve woningen voor particulieren. Ons kantoor in 
Uden is een moderne open ruimte. Hier kom je terecht in een platte organisatie, de lijnen zijn kort en 
de sfeer is heel open.  
 
Reageer direct 
Zie jij jezelf wel werken bij LENZ? Stuur dan vóór 15 maart 2022 je portfolio, cv en motivatie naar 
info@lenz.nl ter attentie van Krista van den Heuvel, officemanager. Wil je eerst meer informatie over 
de functie? Bel dan even met Krista via 0413 – 30 18 60. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld.  
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