
 

Concept Designer  
 
WIE ZIJN WIJ 
 
Het gaat niet alleen om wat je ziet, maar om hoe het voelt. Ideal Projects 
ontwerpt en realiseert ruimtes waarin je voelt waar het om gaat. Of het nu 
gaat om een werkplek waar je effectief kunt werken, focussen en ontmoeten of 
een hospitality ruimte waar bezoekers zich direct welkom en op hun gemak 
voelen.  
 
Ideal Projects neemt opdrachtgevers mee in het hele traject, van het 
opstellen van de juiste ruimtevraag en ontwikkeling van een passend concept 
tot de realisatie van de ruimte die past. Ondertussen wegen we in iedere 
keuze en voorstel de impact af die deze heeft op de planeet. Omdat het 
gezond houden van die ruimte, voor ons allen essentieel is.   
 
In al onze ontwerpen staat de mens centraal en ook als bedrijf hebben wij oog 
voor de mens achter de professional. Bij ons krijg je veel vrijheid en 
vertrouwen. Je voert zelf de regie over je persoonlijke ontwikkeling en de 
invulling van je werk. Op kantoor, bij opdrachtgevers of thuis, jij bepaalt in 
afstemming met het projectteam welk moment en welke locatie voor jou werkt. 
Bij ons ben je je eigen professionele ondernemer. Je stelt je bij keuzes of 
afwegingen doorlopend de vraag “wat zou ik zelf doen als het mijn eigen 
bedrijf is?”. Zie je ergens een kans waar we met elkaar beter van worden dan 
pak je deze aan. 

 
 
WAT JE DOET 
 
Als Concept Designer bij Ideal Projects werk je dagelijks aan de ontwikkeling 
van nieuwe werkplek & hospitality concepten passend bij de cultuur en 
identiteit van de opdrachtgever. Je bent goed in het onderzoeken van de 
échte behoefte en het ontwikkelen van een passende oplossing. Jouw focus  
ligt vooral in het conceptuele voorproces van een ontwerpopdracht. Je weet 
opdrachtgevers te bevragen en te verrassen en hebt bij het ontwikkelen van 
het concept altijd de eindgebruiker in beeld. Dit doe je niet alleen maar vooral 
ook samen met je collega (interieur) Architecten, Ontwerpers/Technisch 
Tekenaars en Projectmanagers. Van schetsontwerp tot realisatie waarbij je 
gedurende het gehele proces als inspirator en sparringspartner blijft 
fungeren.  
 
 
WIE JE BENT 
 

• Je bent een conceptueel denker. Je doet niet anders en dit kan je 
van nature; 

• Je hebt een sterk ontwikkeld gevoel voor kleur en materiaal. 



 

• Je hecht groot belang aan duurzaamheid en welzijn. Je hebt een 
passie voor (interieur) architectuur en duurzaam & circulair design.   

• Je bent in staat om op een creatieve en plezierige wijze ideeën en 
oplossingen aan te dragen en dit in beeld en of tekst te verwoorden 
binnen en buiten je team;  

• Je ziet vooral kansen en mogelijkheden, hebt gevoel voor commercie  
en je enthousiasme werkt aanstekelijk;   

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel: you get the job done 
en “afspraak is afspraak”;  

• Je hebt een actief netwerk en/of nevenactiviteiten waardoor je 
scherp bent op de laatste ontwikkelingen in je vakgebied;  

• Is het voor jou vanzelfsprekend om ook een belangrijke bijdrage te 
leveren aan de professionalisering van het designteam en hiermee 
een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van Ideal Projects. 
Dan zoeken we jou! 

 
 
WAT WE VRAGEN 

• Je hebt HBO/WO denkniveau (een afgeronde opleiding tot 
(interieur)architect is een pré); 

• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring; 
• Je beheerst Vectorworks.  
• Sketch-up, Photoshop, Indesign zijn een pre;  
• Je hebt specifieke kennis van duurzaamheid;  
• Je hebt aantoonbare ervaring met de ontwikkeling van 

werkplekconcepten en bent sterk in woord en beeld; 
• Je bent minimaal beschikbaar voor 32 uur per week. 

 
WAT WIJ BIEDEN 
 
Een goed marktconform salaris met uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden waaronder een naar eigen inzicht te besteden 
mobiliteitsbudget-en pensioenregeling, laptop en mobiele telefoon. 
 
BEN JIJ EEN VAN ONS?  
 
Stuur dan je CV, motivatie en eventueel portfolio naar Madelon van der Meer 
via info@idealprojects.com. Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je 
bellen met Dennis Werkman via telefoonnummer +31 6 22 73 28 14  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 

. 


