
 

 
Horemans Keukens en Meubelatelier 
Woondromen bouwen: dat doen we al sinds 1967 in het keuken- en meubelatelier 
van Horemans. Met een passie voor precisie en een neus voor perfectie willen we 
voor onze klanten een thuis bouwen waarin het goed leven is. Zij staan centraal in 
alles wat we doen. Maar onze medewerkers die creëren, plannen en plaatsen, dat 
zijn onze ware helden. 

   
Bij Horemans kan je thuiskomen in een warme, familiale sfeer, waar we elkaar helpen, ondersteunen 
en motiveren om de beste versie van jezelf te worden. Zo kan iedereen na elke werkdag met een 
hoofd vol voldoening en een hart vol warmte naar huis gaan. 
  
Wil je ook deel uitmaken van onze familie Horemans? 
Neem zeker een kijkje op onze website: https://www.horemans.be 

 
 

Interieurvormgever - Interieurarchitect 

Onze toonzaal is jouw speeltuin  

Als ontwerper kruip je in het hoofd van onze klant, en ga je samen 

op reis om het perfecte plan van dé droomkeuken uit te werken. 

Het ontwerpen is een creatief proces, maar vraagt in eerste 

instantie een praktisch inzicht in oplossingen. Als adviseur toets 

je de droom van mensen aan de dagelijkse praktijk.  

Zo peil je in eerste instantie tijdens een open gesprek naar hun 

ideeën en tracht je deze te vatten in een eerste tot de verbeelding 

sprekende interieurschets. Je vlotte tekenpen zal hierbij goed tot 

zijn recht komen. Nadien werk je een voorstel op maat uit dat je 

toelicht in een persoonlijk vervolggesprek. Tijdens het volledige 

proces kan de klant rekenen op jouw kennis en interieurinzichten. 

  

Je collega’s 

Natuurlijk sta je er niet alleen voor: ons ervaren team 

begeleidt je en leert je de kneepjes van het vak. Onze 

technische tekenaars geven je richting over de uitwerking van 

de plannen, en in het atelier is expertise en technisch vernuft 

in huis om alles piekfijn te realiseren.   

Je komt dan ook terecht in een warm team waar iedereen zijn 

plek krijgt, en waar je tegelijk een onmisbare schakel bent in 

de vlotte productie van woondromen voor Kempenaars. Onze 

klanten zullen decennialang van de duurzame realisatie van 

jouw plannen kunnen genieten. 

 

 

https://www.horemans.be/


 

Ben jij Horemans-proof? 

Dan werk je graag in een team waarin verantwoordelijkheid en familiale sfeer hand in hand gaan. In 

onze groeiende organisatie is er plaats voor persoonlijke ambities en kan je genieten van groeikansen. 

We houden van precisie, kwaliteit en maatwerk, maar ook voor een warm en persoonlijk contact met 

elke medewerker. Een vlotte babbel, een dosis flexibiliteit en vooral veel passie voor interieur zit in het 

DNA van elke medewerker. Zowel voltijdse als deeltijdse betrekkingen zijn bij ons bespreekbaar. Door 

zaterdagwerk geniet je een extra vrije dag door de week. 

 

Maak deel uit van onze familie  

En bezorg je kandidatuur aan Goelen & Gaukema HR Partners via solliciteren@goelen.be t.a.v. Anke 

Ramakers. Voor meer informatie kan je ons bereiken via 014 61 57 87. Discretie gegarandeerd! 
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