
VACATURE FRANCHISENEMER BIJ STRAXS NEDERLAND B.V.

Wie wij zijn
STRAXS NEDERLAND BV, met vestigingen in Dalfsen en Groningen 
is een landelijk opererende organisatie op het gebied van 
inrichting - projectinrichting.
STRAXS werkt met alle bekende design merken zoals: 
Fritz Hansen, Montis, Vitra, Dauphin, Plank, Parri, Arper, etc. 
STRAXS werkt in alle provincies in Nederland met een franchise 
formule.

Wat wij doen 
STRAXS NEDERLAND BV organiseert en ontwerpt ruimtes waarbij 
het efficiënte functioneren en dat van andere gebruikers centraal 
staat. 

“Vormgeving en uitstraling staan bij ons centraal!”

Het ontwerpen van ruimtes en het daarbij behorende meubilair 
uitkiezen is een vak apart. Ons vak. Het ontzorgen van een 
organisatie staat daarbij voorop en daarom kan men STRAXS 
op verschillende fronten inzetten. 
Van één levering voor een bepaalde ruimte en een concept en 
advies met ontwerp tot het totale traject management van 
een nieuw schoolgebouw, kantorencomplex of een nieuwe 
zorginstelling. 

Waar men ook voor kiest, we nemen het werk uit handen.

Wat wij zoeken
Bij STRAXS NEDERLAND BV zijn we voor diverse provincies in 
Nederland op zoek naar enthousiaste franchisenemers die 
willen helpen met het uitbreiden van onze franchise formule. 
Hiervoor zoeken we ondernemende mensen, zowel MBO als HBO, 
waarbij klantvriendelijkheid voorop staat. 
Wij helpen met het opzetten van jouw eigen onderneming. Daarbij 
kun je gebruik maken van de vele faciliteiten die wij bieden, zoals: 
interieurarchitectuur, inkoop, marketing, back-office, planning en 
servicediensten. Ervaring in de branche is een pre. 
Heb jij een passie voor het organiseren en ontwerpen van ruimtes? 
Herken jij je hierin en beschik je over meer dan uitstekende 
verkoopkwaliteiten?
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Wat wij bieden
● Een meer dan royale franchise fee
● Ondersteuning van onze interieur architecten / architecten
● Ondersteuning van onze commerciële binnendienst
● Ondersteuning van onze servicedienst
● Ondersteuning in het ondernemerschap
● Een eigen regio binnen Nederland

Bevalt bovenstaande tekst jou en wil jij onderdeel worden van 
STRAXS NEDERLAND BV?

Wil jij samen met ons, STRAXS iets betekenen voor de 
inrichtingen van de toekomst? Ben jij een goede [key] 
accountmanager / projectadviseur en wil je net iets meer? 
Dan ontvangen wij graag jouw motivatie inclusief CV op 
hallo@straxs.nl onder vermelding van ‘Franchise’. 

Heb je nog vragen? Bel gerust naar 038 - 33 79 445.
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