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Krijg jij energie van het vertalen van inrichtingswensen naar een concreet ontwerp? 
Heb je oog voor detail en gevoel voor smaak? Ben je creatief in de uitvoering en lijkt 

het jou leuk om kinderopvangorganisaties aan een inrichting gestoeld op visie te helpen? 
Dan leren we je graag kennen!

Over Heutink
Familiebedrijf Heutink is al meer dan 100 jaar totaalleverancier voor het onderwijs. Begonnen met 
leermiddelen in het basisonderwijs, maar vandaag de dag ook succesvol in onder andere de kinder-
opvang en inrichtingsconcepten en internationaal opererend. Om onze ambities in Nederland binnen 
de kinderopvangmarkt na te jagen zijn we voor onze inrichtingstak, Heutink Projectinrichting, op zoek 
naar een ervaren interieurarchitect. 

Over het team
Team projectinrichting bestaat uit binnen- en buitendienstcollega’s die zich bezighouden met alles wat 
met inrichting van onderwijs-, opvang- en zorginstellingen te maken heeft. Alles vanuit het principe 
‘inrichting gestoeld op visie’. Jij gaat deel uitmaken van het studio- en ontwerpteam, waar iedereen 
zijn of haar eigen specialisme en markt of segment heeft.

Over de functie
Als interieurarchitect met specialisatie kinderopvang ga je je bezighouden met het vertalen van 
inrichtingsvraagstukken van kinderopvang- en bso-organisaties in Nederland naar concrete, 
prikkelende en verrassende ontwerpen. Deze weet je op aantrekkelijke en professionele wijze te 
presenteren in inrichtingsvoorstellen. Je gaat je bezighouden met het maken van (deel)ontwerpen, 
inrichtingsvoorstsellen, modellen, impressies, materiaaltoepassing en innovatie.

Jij...
• ...bent in het bezit van een relevant diploma en hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een  
    soortgelijke functie.
• ...begrijpt als geen ander dat inrichten meer is dan een ruimte vol zetten met meubels. 
 • ...weet iedere visie te vertalen naar een passend inrichtingsconcept
• ...kent de relevante grafische- en tekenprogramma’s van binnen en buiten
• ...zorgt er altijd voor dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen jouw vak
• ...hebt ervaring en/of affiniteit met de kinderopvangmarkt en bent op de hoogte van de specifieke  
    behoeftes van deze markt.

Meer informatie & solliciteren
Heb je vragen over de functie? Stel ze gerust via hr@heutink.nl. Direct solliciteren? Stuur dan jouw 
motivatie en CV (en eventueel een portfolio) vóór 20 oktober 2019 per mail naar Marieke Tonis via 
hr@heutink.nl

Interieurarchitect  
kinderopvang - fulltime
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