01b Functiefamilie Interieurarchitectuur Niveau j
Doel:

Is bij de aanpak gebonden aan de door de opdrachtgever aangegeven
richting. Stemt de aanpak af met de bouwkundig architect. Geeft
eigen invulling aan het ontwerp, toe te passen kleuren en materialen.
Indirect toezicht door overleg en op basis van resultaten. De aanmerkelijke problemen vereisen vergaand inzicht en grondige afweging.
Heeft interne contacten met projectcoördinatoren en bouwkundig
ontwerpers / architecten en technisch ontwerpers. De contacten zijn
van belang voor gedegen advies en daarmee kwaliteit van de ontwerpen en de afstemming tussen bouw en interieur.

Zelfstandig maken van interieurontwerpen en zorgen dat deze worden
uitgewerkt. Eventueel verrichten van ondersteunende werkzaam
heden ten behoeve van interieurontwerpers / -architecten.

Voorbeeld activiteiten:
Maakt ontwerpen voor interieurprojecten. Verricht tekenwerkzaamheden. Voert ontwerp- en tekenwerkzaamheden in in BIM. Adviseert
de opdrachtgever bij de keuze voor toe te passen kleuren en materialen,
meubilair en decoratie. Bespreekt het programma van eisen. Vraagt
prijzen op en bestelt benodigde materialen. Is betrokken bij het opstellen van offertes en het acquireren van opdrachten.

Afbreukverantwoordelijkheid
Heeft regelmatig externe contacten met onder andere opdrachtgevers
en leveranciers. Daarbij is eigen initiatief van enig belang. Verstoringen beïnvloeden de realisatie van projecten negatief. Overtuigingskracht is van belang bij het adviseren van de opdrachtgever.
Ontwerpfouten en verkeerde bestellingen veroorzaken tijdverlies,
financiële schade en irritaties. Fouten worden door zelfcontrole en
overleg meestal redelijk snel ontdekt en hersteld.
Discretie is vereist ten aanzien van enkele projectgegevens.

Relevante competenties:
Overtuigingskracht, inlevingsvermogen, samenwerken, initiatief,
organisatievermogen, besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, zelf
discipline, analytische vaardigheden, creativiteit, vakkundigheid,
nauwkeurigheid, technisch inzicht.

Werkomstandigheden
Kantooromstandigheden.

Karakteristieken

Complexiteit
Functie gericht op het maken van en adviseren over interieur
ontwerpen. De functie kent naast technische ook commerciële en esthetische aspecten. Werkt gelijktijdig aan meerdere projecten. Schakelt regelmatig om. Accuratesse is soms vereist. Werkt vrij regelmatig
onder tijddwang.
Vooropleiding op HBO Academie voor Beeldende Kunsten, gevolgd door
cursussen over betreffende tekenprogrammatuur, aangevuld met een
ruime oriëntatie op het vakgebied. Bijblijven op beperkt vakgebied.

Regelcapaciteit
Deelt binnen de verstrekte opdracht de eigen tijd grotendeels in.
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