
Technisch Tekenaar / Werkvoorbereider speelvoorzieningen 

Taken en verantwoordelijkheden

Van onze technisch tekenaars/werkvoorbereiders vragen wij een diversiteit aan kwaliteit en kennis op 
het gebied van werkvoorbereiding. 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 
werkvoorbereiders is geen dag hetzelfde.

Kwaliteit en kennis werkvoorbereider/technisch tekenaar:

• Binnen het projectteam ben jij verantwoordelijk voor de juiste en tijdige aanlevering van tekeningen 
volgens de vastgestelde voorbereidingsplannen. 

• Je vertaalt ontwerpen van je collega ontwerper naar leesbare uitvoeringstekeningen.
• Je vertaalt de creatieve ideeën in heldere werkomschrijvingen.
• Je maakt calculaties, technische tekeningen en directiebegrotingen.
• In overleg met de projectleider onderhoud je contact met de opdrachtgever.
• Je maakt en bewaakt de opstelling van de materiaal- en uitvoeringsplanning.
• Je coördineert de werkzaamheden van aannemer, leveranciers en eventuele andere betrokkenen bij 

de uitvoering

Wat bieden wij?

Speelplan biedt jou een informele, plezierige en leerzame werkomgeving waarbij je de kans krijgt om je-
zelf te ontwikkelen d.m.v. cursussen en regelmatige verrijking van je werkzaamheden. Speelplan probeert 
het beste in jou naar boven te halen door jou op de juiste plaats de juiste dingen te laten doen! 

Wat zoeken wij?

Onze nieuwe collega ...
• Kan zelfstandig werken.
• Heeft een dienstverlenende instelling naar opdrachtgevers.
• Heeft kennis van en ervaring (= pre) met Vectorworks, Microsoft Office, Indesign en photoshop.
• Kan technisch tekenen.
• Kan creatief en praktisch denken.
• Heeft geen negen tot vijf mentaliteit i.v.m. variërende werkbelasting.
• Is in het bezit van een rijbewijs B.

Meer informatie:

Ben je enthousiast geworden over deze functie en lijkt het jou leuk om onderdeel uit te maken van ons 
team? Stuur dan een e-mail met jouw motivatie, cv (en eventueel portfolio) naar info@speelplan.nl. 


