
De Projectinrichter is één van de grootste onafhankelijke aanbieders van projectinrichting in Nederland. 
Met ruim 250 merken in ons portfolio realiseren we dagelijks een toekomstgerichte, duurzame, efficiënte en 
inspirerende werkomgeving in opdracht van architecten, projectbureaus en andere zakelijke klanten.  

Ben je op zoek naar een baan in hospitality? Wil jij het gezicht worden van ons Worklife Center in Oostzaan?
Misschien ben jij dan onze nieuwe: 

Wat mag je van ons verwachten?
Wij gaan graag met jou in gesprek over de 
mogelijkheden binnen jouw carrière. Er is ruimte 
voor doorgroeien en we ondersteunen je daarbij met 
scholing en opleiding. Een concurrerend salaris en 
gezonde lunches (inclusief ping pong!) zien wij als 
basisvoorwaarden. Je werkplek is ons splinternieuwe 
Worklife Center in Oostzaan, waar je samenwerkt met 
een twintigtal collega’s. 

Sta jij na het lezen van deze vacaturetekst te popelen om 
kennis te maken en bij ons aan je nieuwe uitdaging te 
beginnen? 

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar: 
Luuk@deprojectinrichter.com

Wil je eerst meer weten? 
Neem dan contact op met Luuk Gielen 
(06-29258500)

We spreken je graag!

Ontdek onze Worklife Centers in Oostzaan, 
Bergeijk, Groningen en Rotterdam.
www.deprojectinrichter.com

Dit past bij je:
• Jij zorgt ervoor dat ons Worklife Center een warme en gastvrije plek is, een visitekaartje voor ons bedrijf
• Het eerste aanspreekpunt zijn voor al onze klanten, of je ze nu ontvangt of telefonisch spreekt
• Plezier in het netjes en opgeruimd houden van ons Worklife Center
• Dagelijks zorgdragen voor eigen administratieve werkzaamheden en je collega’s administratief 

ondersteunen.

Dit ben jij:
Je bent de spin in het web. Je bent op je best wanneer je meerdere ballen tegelijk in de lucht kunt houden.
Jij zorgt dat iedere bezoeker zich thuis voelt in ons Worklife Center. Je bent proactief: je ziet waar verbetering 
nodig is én komt meteen in actie. Je hebt sociale skills en communiceert altijd op een vriendelijke en 
positieve manier. Je hebt oog voor waar je kunt bijspringen en helpt klanten én collega’s met plezier.
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