
Familiebedrijf Heutink is een internationaal opererende marktleider en totaalleverancier. 
Begonnen met leermiddelen in het basisonderwijs en nu, ruim 110 jaar verder, gespecialiseerd in 
het ondersteunen, adviseren en faciliteren van de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 25 jaar. 

Als onafhankelijk leverancier en adviseur voorzien wij kinderopvangorganisaties, basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs, 
welzijnsorganisaties én particulieren van een breed scala aan producten en diensten, zoals lesmethoden, creatief-, spel- en 
ontwikkelingsmateriaal, meubilair en ICT-oplossingen.

Samen sterk! 
Iedere dag zetten zo’n 250 mensen zich in voor Heutink; een organisatie met ambitieuze teams en een hechte bedrijfscultuur 
zoals je dat mag verwachten bij een familiebedrijf. Samen werken zij hard aan het waarmaken van de gezamenlijke ambities, 
het waarmaken van beloftes en het laten groeien van de klanten (letterlijk én fi guurlijk).

FULLTIME

VACATURE

Heutink projectinrichting

Heutink heeft sinds enkele jaren 
de afdeling Heutink projectinrichting 
opgezet voor het onderwijs. Het is 
een bruisende en groeiende afdeling 
die elke dag een stapje extra wil doen 
voor een optimaal eindresultaat. 
Hier is de ontwerpstudio onderdeel van 
en wij groeien mee! 

Solliciteren?

Wil jij met ons meegroeien, meewerken 
aan kwaliteit en iets betekenen voor 
de toekomst? Wij zijn heel benieuwd naar 
jouw motivatie en CV.

Enthousiast? Stuur je motivatie en CV 
vóór 15 januari 2022 naar hr@heutink.nl
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De studio

Voor onze ontwerpstudio zoeken we 
een interieurontwerper met affi niteit 
voor het onderwijs. 
Als ontwerpstudio van Heutink zijn wij 
verantwoordelijk voor het ontwerpen en 
uitwerken van interieurconcepten voor 
de verschillende stromingen binnen het 
onderwijs en de kinderopvang. De visie en 
wensen van de klant staan hierbij altijd 
centraal. We werken aan diverse projecten, 
van leslokalen, aula’s, kantoren en 
leerpleinen tot sfeervolle teamkamers. 
We hebben onze eigen productiefabriek 
en werken samen met verschillende 
leveranciers om zo de mooiste ontwerpen 
neer te zetten.

Wat zijn je werkzaamheden?

Wensen en eisen inventariseren 
en vertalen naar creatieve interieur-
concepten, binnen afgesproken 
budget en tijdspad 

2D en 3D ontwerpen uittekenen 
in Sketchup 

Renderen

Presentaties en moodboards maken

Kleur en materialenvoorstellen maken

Maatwerktekeningen maken

Mee met klantbezoeken; 
klantvraag inventariseren, adviseren 
en presenteren

Wat bieden wij?

Een fi jne werksfeer en een gezellige 
club collega’s 

Een diverse en uitdagende functie
waar veel verschillende aspecten 
van het vak aan bod komen

Veel samenwerking met collega’s 
en tussen de verschillende afdelingen 

Mogelijkheden om je verder te 
ontwikkelen, door middel van een cursus, 
bezoek aan leveranciers en beurzen 

Fulltime functie met de mogelijkheid 
om thuis te werken

Goede arbeidsvoorwaarden

Stabiele werkgever

Vanaf maart naar een nieuw pand en 
een vernieuwde werkplek in Nijverdal

Wat vragen wij van jou?

Creatief, enthousiast en leergiering

Communicatief sterk en sociaal 
vaardig

Goede ontwerp- en presentatie-
vaardigheden

Je kan goed werken met het 
Adobepakket (Photoshop, Illustrator 
en InDesign)

Een goede beheersing van Sketchup 
en/of Vectorworks

Je bent stressbestendig en hebt 
een fl exibele werkhouding

Zelfstandig en proactief

Oplossings- en resultaatgericht

Je hebt een relevante MBO-niveau 4 
afgerond met werkervaring of 
je hebt HBO richting interieur-
architectuur afgerond

Kennismaken of meer weten?

Vragen over de functie?
Neem voor vragen over de functie contact 
op met Madien Smeenk (coördinator interieur-
studio projectinrichting). Zij legt je graag uit 
wat de functie in de praktijk inhoudt.

T 06 30 01 51 27

Heb je interesse maar toch nog 
een vraag?

Bel of mail dan naar 
Marieke Tonis (HR)
T 0548 53 66 89
@ hr@heutink.nl

Meer over Heutink?
www.heutink.nl/info/over


