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In elke Intern bericht BNI-lid Maja Kozel vanuit Dubai
over wat zij meemaakt en welke ervaringen zij opdoet in
de Verenigde Arabische Emiraten.
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Snel traject
Het is alweer ruim vier maanden geleden dat ik aan
mijn nieuwe baan begon en ik met een drie dubbele
salto zo het diepe in dook! Met het hoofd weer boven
water, haal ik even rustig adem en laat ik me meevoeren
door de stroming.
Ik ben als chief designer gaan werken bij Gemaco . Een
goede plek om ervaring op te doen met de afwerking
van interieurprojecten. Gemaco is een familie bedrijf
dat al meer dan 27 jaar in de regio actief is als een turnkey fit-out bedrijf, voornamelijk op het gebied van kantoorruimtes. Het bedrijf heeft diverse prestigieuze
projecten op zijn naam staan waaronder een aantal
Nederlandse banken.
Gemaco verkoop ook kantoormeubilair. Werken doen
we in de showroom. Dat is heel inspirerend. Er lopen
klanten in en uit, het sales team is aanwezig, het operations team, het finance team en het admin team. Iedereen is er. Het geeft veel voldoening om hier te werken en
het gevoel te hebben dat ik deel uit maak van een goed
lopende onderneming.
De eerste week nam de business develop manager me
mee op sleeptouw. Hij introduceerde me bij klanten en
liet me projecten zien die het bedrijf eerder gerealiseerd had. Dit gaf mij een goed beeld van de kwaliteit
en de afwerking van verschillende projecten in Gemaco’s portfolio.
Met een team van jonge gemotiveerde designers in
Dubai en ook in Abu Dhabi werk Gemaco momenteel
aan het ontwerp voor een aantal kantoorprojecten in
verschillende sectoren. Het eerste project waar ik aan
mocht beginnen was een kantoorontwerp voor een
ontwikkelaar die ging verhuizen naar een nieuw gebouw. Een minimalistisch ontwerp: zwart-wit als basiskleuren, open plafonds in de receptie, en valse plafonds
met asymmetrische verlichtingsstroken voor een dynamisch effect in de gesloten kantoren. De glazen wanden
geven een open effect en laten het natuurlijk licht doorschijnen.
Het was een ontzettend snel traject. In vier maanden is
keihard gewerkt vanaf het concept en de uitwerking tot
de realisatie. Hierbij was ik continue met de klant en
aannemers in contact en dat betekende veranderingen
en aanpassingen, zelfs tot op de bouwplaats toe! Het
eindresultaat was een groot succes.
Het geeft mij veel voldoening om een project waar je
intensief aan hebt gewerkt met het hele team te kunnen
overhandigen aan de klant die vol trots zijn nieuwe
kantoor binnenloopt.
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