
 

 

 
JUNIOR INTERIEUR ONTWERPER 

 

Wil jij graag werken bij een bureau dat aan mooie en afwisselende interieurprojecten werkt voor zowel 

de zakelijke als particuliere markt, in een klein gezellig team met mogelijkheden tot persoonlijke groei? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Mahkota is een nieuw merk ontstaan vanuit reitsema & partners architecten. De interieur ontwerpstudio 

voor happy offices en happy homes wordt geleid door Stephanie Weitering.  

 

Wij streven naar duurzame en gezonde interieurs waarin het welzijn van de gebruiker centraal staat.  

 

Naast onze labels ‘happy homes’ en ‘happy offices’ werken wij ook aan nieuwe interieurconcepten 

met interessante samenwerkingspartijen.  

 

De samenwerking met reitsema & partners is er nog altijd. Zo ondersteunen wij elkaar waar nodig en 

delen wij kennis en advies met elkaar. 

 

In de functie van junior interieur ontwerper draai je volwaardig mee in de ontwerpprocessen van begin 

tot eind. Je bewaakt de wensen van onze opdrachtgevers. Je staat garant voor ontwerpen op hoog 

niveau. En het realiseren van een inspirerende werk- en leef omgeving staat bij jou altijd centraal. 

 

Naast de ontwerpwerkzaamheden pak je ook dagelijks bureau- en marketing werkzaamheden op 

zoals nieuwsberichten, website onderhoud en heb je gevoel voor grafisch vormgeven. 

 

Wat heb je ons te bieden? 

- Je hebt een afgeronde interieur opleiding op HBO niveau 

- Minimaal 2 jaar werkervaring 

- Je beheerst SketchUp, AutoCAD, Photoshop, Indesign en het Office pakket 

- Je hebt passie voor architectuur en design 

- Je kan zelfstandig werken, goed plannen en organiseren 

- Je bent creatief, flexibel en accuraat 

 

Wat kunnen we jou bieden? 

- Werken aan mooie interieur opdrachten voor leuke opdrachtgevers; zowel zakelijk als 

particulier 

- Goede en open werksfeer, leuke collega’s bij Mahkota en Reitsema & partners 

- Meedenken in de outing van een nieuw werk en het ontwikkelen van nieuwe interieur 

concepten 

- Een jaarcontract van 40 uur per week (met optie tot verlenging) 

- Groeikansen in een dynamische werkomgeving; wij gaan bij voorkeur lange relaties aan met 

ons personeel 

 

Hebben we je interesse gewekt? Kijk voor meer informatie op onze websites www.mahkota.nl | 

www.reitsema.com  

 

Wij zijn ook geïnteresseerd in jou! Stuur een korte motivatiebrief, CV en portfolio naar 

stephanie@mahkota.nl. (adres: Mahkota | Rozengaarde 61 | 7461 DA Rijssen |Overijssel) 

 

In verband met de bouwvak is ons kantoor gesloten van maandag 26 juli t/m vrijdag 13 augustus. 

Mocht je vragen hebben dan kan je ons vanaf maandag 16 augustus bellen op 0548 218 008. 
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