VACATURE
Replay Profs in Playgrounds B.V. is per direct op zoek naar een
Technisch tekenaar / ontwerper
Ben jij een tekenaar en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Als tekenaar ben je (mede)
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van speeltoestellen en het uittekenen hiervan. Vanuit de
tekeningen wordt rechtstreeks het productieproces aangestuurd. Als ontwerper maak je visualisaties
van speelplekken voor klanten. Er wordt verwacht dat je zowel in 2D als 3D kan tekenen in opdracht
van klanten en monteurs.
Functie eisen:
- Jij bent in het bezit van een MBO diploma
- Jij beschikt over ervaring met Inventor en AutoCAD
- Je hebt ervaring met 3D tekenprogramma’s als Photoshop en Indesign
- Je hebt ervaring met gangbare softwarepakketten en automatiseringssystemen
- Je bent creatief, proactief, resultaatgericht en bent in staat om klantwensen te vertalen in
oplossingen door een goede luistervaardigheid.
- Je bent gewend om zowel zelfstandig als in teamverband te functioneren.
- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kunt goed onder druk werken.
- Je bent een representatieve, enthousiaste persoonlijkheid met goede sociale vaardigheden.
Arbeidsvoorwaarden
We bieden een fulltime functie voor langere tijd. Je komt in een werkomgeving terecht waar veel
ruimte is voor zelfstandigheid, creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en groei. Je ontvangt een
marktconform salaris op basis van kennis en ervaring.
Replay Speeltoestellen biedt een zeer uitdagende functie in een dynamische markt. We zijn meer dan
20 jaar gespecialiseerd in professionele speelplekinrichtingen en turn-key projecten. We bieden je de
mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen in een gevarieerde functie binnen een team van
enthousiaste collega’s. Onze bedrijfscultuur is informeel en de communicatielijnen zijn kort.
Ben jij onze nieuwe enthousiaste collega waar we naar op zoek zijn? Reageer dan nu door je cv en
motivatie voorzien van pasfoto te mailen naar:

Replay Profs in Playgrounds B.V.
Slootsekuilen 11
5986 PE Beringe
Mail: info@replay-speeltoestellen.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen op T 077-3066320 en vragen naar dhr. Will-Jan van
Cranenbroek of alvast een kijkje nemen op www.replay-speeltoestellen.nl en
www.natuurlijkespeelplek.nl

