ARE KICKASS
YOU PROJECT
OUR
NEW

OFFICER?

Welkom in onze droomwereld. De afgelopen jaren
waren een mix van fantastische projecten.
DARK is het buitenbeetje en trendzetter uit de
verlichtingswereld. We ontwikkelen, produceren en
verdelen design verlichtingsarmaturen, objecten,
sculpturen en licht-concepten.
Vele internationale designers kregen bij Dark een
platform voor hun creatieve ideeën. Getuige daarvan
zijn de 95 Internationale Design Awards.
We exporteren nu wereldwijd naar 43 landen.
En dit alles is mogelijk gemaakt door een magische
mix van ‘believers’, hard werken en een brandende
passie voor schoonheid, materialen en mensen.

• Ontwerp & Productie verlichtingsarmaturen
• Met Awards bekroond bedrijf
• Hoofdkantoor Maldegem
• Productie in België
• Samenwerking met internationale ontwerpers
• Op-maat licht-oplossingen

WHO ARE WE
LOOKING FOR?

PROJECT OFFICER - LICHTADVISEUR
Van nature ben je een creatieve denker en combineert dit met kennis van 		
verlichting. Je bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen en vertaalt 		
deze naar klanten/collega’s.
Als Lichtadviseur ontwerp je creatieve lichtplannen en moodboards voor 		
binnen- en buitenprojecten.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten.
Samen met Sales ondersteun je architecten, installateurs en interieurontwerpers.
Je begrijpt en interpreteert hun ideeën.
Als projecteigenaar kan je verschillende projecten gelijktijdig opvolgen.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten in de showroom.
Mensen ontvangen is een tweede natuur.
Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je eigen werk en dat van anderen.
Je bent in staat om zelfstandig projecten te leiden en bent organisatorisch sterk.
Je hebt inzicht in complexe situaties, problemen en processen.
Je houdt van diversiteit in je job en bent flexibel.
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Timing en deadlines behoren tot de job.
DIPLOMA
Bachelor Interieurvormgeving / Interieurarchitect / Bachelor Ontwerper.
WAT BIEDEN WIJ
Je krijgt een ruim en gevarieerd takenpakket. Als lighting designer/adviseur
kan je je ten volle ontplooien en creatief uitleven. Je komt terecht in een zeer
dynamische, internationale en design-technische onderneming.
Voltijdse job, na inloopperiode.

ARE YOU THE

ONE?
CONTACT US
job@dark.be

