
 
 
BIS, marktleider voor presentatie, informatie en communicatieruimtes, adviseert, realiseert, installeert en 
onderhoudt totaalinrichtingen van ruimtes en gebouwen. Onder andere met Audiovisuele & ICT solutions, 
conference systemen, digital signage en meubilair. BIS richt zich op de zakelijke en institutionele markten, 
heeft vier vestigingen in de Benelux en zo’n 230 mensen in dienst. 
Interieurarchitectuur speelt daarbij in toenemende mate een belangrijke rol. Daarom zijn we voor onze 
vestiging te Mechelen op zoek naar een enthousiaste en creatieve: 
 

Interieurontwerper / Meubelontwerper (m/v) 
Ontwerp van maatwerkmeubilair voor vergaderzalen 

 

De functie 
Je start met een gedegen opleiding over onze markt, technische producten en klanten. Tijdens je 
inwerkperiode leer je alles over onze aanpak en onze professionele AV oplossingen, die noodzakelijk zijn voor 
een succesvolle benadering van onze zakelijke en institutionele markt. 
 
Je werkt samen met onze sales engineers v.w.b. het ontwerp en de presentatie van maatwerkmeubilair met 
AV integratie. Als interieurarchitect binnen ons bedrijf beschik je, naast ruime materiaal- en productkennis, 
en een commerciële ingesteldheid, ook over de creativiteit om nieuwe concepten te ontwikkelen, en bovenal 
om de klant hiervoor te enthousiasmeren door een overtuigende presentatie van het ontwerp.  
 

• Je geeft onze klant esthetisch en technisch advies m.b.t. bouwkundige zaken, interieurbouw, 
multimediawanden, verlichting, vloerbedekking en meubelcomponenten.  

• Je bent verantwoordelijk voor het inzamelen van alle nodige prijzen en documentatie. 
• Samen met de AV Sales Engineers zorg je ervoor dat alle audio-visuele technieken harmonieus 

geïntegreerd worden in het totale concept.  
• Je ontwerpt in 2D en 3D en tekent de nodige plannen en schetsen in Sketch-up Pro. Technische 

uitwerking gebeurt in AutoCAD of Vectorworks. Kennis van deze pakketten is een vereiste. 
• Je stelt de projectplanning op en communiceert met de aannemers en met de klant. Indien nodig kan 

je werfvergaderingen leiden en stel je de nodige verslagen op.  
 
BIS zoekt 

• Je hebt een diploma van interieurvormgever / binnenhuisarchitect 
• Je hebt bij voorkeur een aantoonbare ervaring met kantoorinrichting.  
• Je bent creatief, organisatorisch sterk en je hebt commercieel talent.  
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Franse taal  
• Je kan vlot met tekenprogramma’s werken zoals SketUp Pro en VectorWorks of AutoCAD 
• Je kan onmiddellijk beginnen (kan als freelancer of op interim basis) 

 
BIS biedt 

• een veelzijdige en uitdagende job binnen een dynamische organisatie  
• kennismaking met de kantoorinrichting met nadruk op audiovisuele communicatietechnieken  

 
Interesse? 
Mail je sollicitatie met CV naar: jobs@bis.be 
 
Voor meer informatie over deze vacature kan u terecht bij de heer Erwin De Ruyck, algemeen directeur, op 
het nummer 015/287.487 
Voor informatie over BIS zie: www.bis.be 
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