
Ontwerper Speelruimte 32-40 uur

Taken en verantwoordelijkheden
Van onze ontwerpers vragen wij een diversiteit aan creativiteit, kwaliteit en kennis op het gebied 
van het herinrichten van openbare speelvoorzieningen. Na het volgen van een interne cursus over 
speelvoorzieningen houd je je vooral bezig met het realiseren van speel-, en beweegruimtes in de openbare 
ruimte. Dit doe je met een team van ontwerpers en adviseurs, vaak in nauwe samenwerking met onze 
opdrachtgevers. Bij onze ontwerpers is geen dag hetzelfde.

Kwaliteit en kennis
Binnen het projectteam ben jij verantwoordelijk voor het ontwerpen van uitdagende speel- en sportplekken 
in de openbare ruimte. 
• Je begeleidt inspraakmiddagen en  -avonden met kinderen en buurtbewoners.
• Je vertaalt wensen van opdrachtgevers en buurtbewoners naar leesbare ontwerpen.
• Je maakt kostenramingen horende bij de ontwerpen.
• In overleg met de projectleider onderhoud je contact met de opdrachtgever.
• Je maakt en bewaakt de planning.

Wat bieden wij?
Een plezierige en leerzame werkomgeving binnen Speelplan waarbij je de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen 
d.m.v. cursussen en regelmatige verrijking van je werkzaamheden. Speelplan probeert het beste in jou naar 
boven te halen door je op de juiste plaats de juiste dingen te laten doen.

Wat zoeken wij?
Onze nieuwe collega heeft ervaring in het werken met één of meerdere (= pre) tekenprogramma’s, zoals:
• Vectorworks 3D
• Twinmotion/Lumion of overige 3D rendering programma kennis
• Adobe Creative Cloud (photoshop, illustrator, indesign)

Daarnaast beschik je ook over vaardigheden zoals:
• Zelfstandig kunnen werken;
• Een dienstverlenende instelling hebben naar opdrachtgevers;
• Creatief en praktisch kunnen denken, je hebt oog voor detail, publieke ruimte en materiaal;
• Interesse hebben in ontwikkeling van openbare ruimte en in het gedrag en de beleving van ruimte door 

kinderen;
• Geen 9 tot 5 mentaliteit; 
• Gezelligheid en humor!

Meer informatie:
Lijkt het jou leuk om onze ontwerper speelruimte te worden? Stuur dan een mailtje met jouw motivatie en 
cv naar info@speelplan.nl.


