
Technical Supervisor voor- en naverkoop 
Uw functie: • U staat de meubelmakers en de interieurarchitecten bij met uw technische kennis van het product 
• Een probleem is voor jou geen probleem, maar een uitdaging voor het vinden van een goede oplossing. Dit met 
het oog op de klant en het resultaat, maar ook met de uitvoering in het achterhoofd • Uw hulp laat de interieur- 
architecten toe een goede oplossing voor te stellen aan de klant, die de meubelmaker met plezier en trots zal uit-
voeren • U werkt nauw samen met de dienst naverkoop en begeleidt meubelmakers in de uitvoering van projecten 
• Waar nodig zoekt u kant en klare oplossingen voor de meubelmakers • Samen met collegas, overlegt u over de 
nood voor nieuwe producten met het oog op goede oplossingen en kijkt met een kritisch oog naar de markt van 
de maatmeubelen en meubelbeslag.

Uw profiel: • U bent een echte hands-on problem solver! • Naast uw Master Industrieel Ingenieur, productont-
wikkeling of Master Interieurarchitect, of gelijkwaardige opleiding in bouwtechnieken, zijn enkele jaren relevante 
ervaring binnen onze sector een plus • U hebt een goed inzicht in plannen en 3D tekeningen • U bent precies en 
gaat gestructureerd te werk • U kan autonoom werken, neemt beslissingen en initiatieven en hebt geen schrik om 
uw handen uit de mouwen te steken • U bent Nederlandstalig met een goede kennis van het Frans.

Aanbod:  • Een boeiende en uitdagende functie in een stabiel en groeiend bedrijf • Een uniek maatwerk 
gebaseerd op creativiteit, innovatie, vakwerk en service • Een stimulerend loonpakket.

Interesse? Stuur dan vlug uw cv naar Vincent Van Rompaye, HR Manager, Camber,
Brusselsesteenweg 288, 3090 Overijse • e-mail: jobs@camber.be

CAmber is een belgische marktleider 
in het ontwerpen en vervaardigen van 
kasten op maat. Op heden beschikken 
wij over 15 verkooppunten in belgië en 
Luxemburg. Onze interieurarchitecten 
staan garant voor functionele oplossin-
gen in een creatief ontwerp. Daarnaast  
bieden wij een professionele service en 
deskundig vakmanschap. Ter ondersteu-
ning van onze verkooppunten ontvangen 
wij graag de kandidaturen van (m/v) :

fti
www.camber.be


