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Werkervaring   
 
Summertown Interiors                                            2013 – 2014,  Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) 
Internationale interieur fitout /aannemers bedrijf voor kantoren inrichting 
www.summertown.com 
 
Project coördinator                                                                                                                                                                                            
 Grondig bestuderen van de BOQ en de tekeningen van een nieuw aangeleverd project 
 Stalen aanvraag/ voorbereiding van toegepaste materialen (Sample Request)   
 Kleur en materiaal stalen presenteren aan cliënt 
 Bestuderen en aanvragen van vereiste overheidsvergunningen voor het opstarten van het project 
 Contact met diverse cliënten van lopende projecten bijhouden  

 
 
 
Arti Design                                                                                                1999 – 2012,  Oosterhout (NB) 
Een complete moderne woninginrichting die advies geeft met behulp van onder andere een 3D-tekenprogramma. 
Artidesign is dealer van bekende meubel fabrikanten zoals LeoLux, Montis, Castelijn, Interstar, Pastoe, Label  
www.artidesign.nl  
 
Interieur adviseur                                                                                                                                                                                            
 Oriënterende gesprek met bezoekers ten behoeve van het opstellen van een inrichtingsplan 
 Opzetten van plannen met behulp van het 3D-programma (Navigram) 
 Kleur- en materiaalpresentaties uitwerken 
 Informatie voorzien van diverse materialen  
 Showroom etaleren en inrichten 
 Beheren van het orderverloop (bestellen, bevestigen en verloop van order)   
 Verantwoordelijk voor aftersales en service (beheer en verloop van gemelde klachten) 
 
Keukencentrum Montall                                                                                                      1998, Breda  

Miele keukenspeciaalzaak met showroomruimte voor hogere segment keukens 
  
Tekenaar  (Stage) 
 Handmatig technisch tekenen van keukens 
 Handmatig plattegronden en overzichten tekenen 
 Verzorgen en inkleuren van presentaties 
 Ontvangen en rondleiden van klanten 
  

Trendhopper en A tot Z wonen                                                                               1997-1998, Tilburg  

Meubel en accessoires winkel 
  
Etaleur/Styliste/Verkoopster  (Stage) 
 Verkopen van meubels en accessoires 
 Etaleren van de winkel en het inrichten van etalages 



 
 

Opleiding 
 
Hout- en Meubeleringscollege                                                                          1995 -1999, Rotterdam   

 

Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO, Binnenhuisadvies) 
 Studie richting  binnenhuisinrichting en advies 
 Behaald certificaat: Ondernemingsplan 
 
 
 
Cobbenhagen College                                                                                             1993 – 1995, Tilburg 
 
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO   
 
 

Systeem kennis en talen 
 
 Volledige kennis van Navigram (3D-tekenprogramma) 
 Kennis van Edishopper (administratief orderverwerkingsprogramma) 
 Kennis van het Internationaal erkende ISO Managementsysteem   
 In bezit van Rijbewijs B 
 
 Nederlands Lezen, schrijven en spreken   
 Engels  Lezen, schrijven en spreken  
 Arabisch Lezen, schrijven en spreken   
 Farsi/Perzisch Lezen, schrijven en spreken  


