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Vacature: Designer speelplaatsen 

Kom jij onze mooiste speelplaatsen ontwerpen? 
 
Proludic B.V. is een toonaangevend bedrijf met een breed assortiment aan kwalitatief hoogwaardige speel- en 
sporttoestellen en oplossingen voor buitenfitness. Onze activiteiten richten zich op de Nederlandse en 
Belgische markt. Proludic B.V. maakt deel uit van de internationaal opererende Proludic-Groep die haar 
oorsprong vindt in Frankrijk. 
De organisatie kent een informeel, direct en sociaal karakter. Er wordt direct gerapporteerd aan het 
management waardoor de samenwerking op de werkvloer als dynamisch en effectief wordt ervaren. 
Zelfstandigheid, creativiteit en betrokkenheid staan hierbij hoog in het vaandel. 
 

We zijn op zoek naar een: 
 

Designer speelplaatsen 
 
Plaats in de organisatie 
De designer rapporteert aan de commercieel officemanager.  
Je werkt in teamverband met de andere designers en adviseurs en kan daarnaast ook zelfstandig en creatief 
werken aan een projectontwerp. 
 
Doel van de functie 
De designer levert een actieve bijdrage aan de commerciële doelstellingen van de organisatie, en is 
verantwoordelijk voor het realiseren van presentaties en offertes. 
Bij aanvang van een ontwerp heb je een gesprek met de accountmanager, die kent de wensen van de klant en 
weet wat de voorwaarden zijn. Daar ga je als designer vervolgens mee aan de slag. Een goede speelplaats is 
onderdeel van de omgeving en van het landschap en jij bent degene die dat vorm gaat geven. 

 
Belangrijkste taken 

• Het uitwerken van presentaties in 2D en/of 3D aan de hand van aanvragen van de adviseurs 
in de buitendienst 

• Meedenken met en input leveren voor het uitwerken van de presentaties 

• Het documenteren van de aanvragen van de adviseurs en het verder afhandelen van offertes 

• Verantwoordelijk voor het ondersteunen van de adviseurs. Daarbij horen de volgende 
werkzaamheden:  

▪ Documenten en informatie up-to-date houden binnen CRM-systeem 
▪ Het maken van offertes (CRM, calculaties, plattegronden tekenen, ontwerp 

presentaties maken, overdracht) 
▪ Documenten en productbladen opmaken voor projecten 

• Presentaties maken t.b.v. marketingacties of beursdeelname 

• Het uitwerken van CAD-tekeningen t.b.v. de uitvoering 

  

http://www.proludic.nl/
http://www.proludic.nl/


  

Proludic B.V. T     +31(0)485 470 724 E        info@proludic.nl Bank    NL97RABO 0144 6759 43 

Langenboomseweg 58a F     +31(0)485 471 103 I         www.proludic.nl IBAN   RABONL2U 

5451 JM  MILL (The Netherlands)  KvK   17110120 BTW     NL8138.49.433B01 

    
 

Typering 
De designer houdt het overzicht in een hectische omgeving maar heeft oog voor detail. Je weet soepel te 
schakelen tussen afdeling overstijgende projecten en details in de uiteindelijke uitvoering van de 
werkzaamheden. Je kent en begrijpt de ontwerpen en weet de praktische haalbaarheid daarvan te vertalen in 
passende aanbiedingen, die resulteren in een winnende offerte en uiteindelijke uitvoering. De designer is 
deskundig en weet welke services Proludic biedt.  
 
 

Functie-eisen 
Voor deze veelzijdige functie vragen wij een medewerker die beschikt over de volgende kwaliteiten: 

• MBO+ / HBO niveau (bijv. Media design, Ruimtelijke vormgeving) 

• Kennis van Microsoft Office en Adobe Creative   

• Goed in Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk 

• Kennis van onze branche, 3D programma’s en CAD zijn pré’s 

• Ervaring in een vergelijkbare functie is een pré 
 

 

Gevraagde competenties 
Om deze functie succesvol te kunnen vervullen zijn de volgende competenties van belang: 

• Klantgerichtheid  

• Plannen en organiseren 

• Creativiteit 

• Samenwerken 

• Kwaliteitsbewustzijn 

• Communicatieve vaardigheden 

• Accuratesse 
 

De organisatie biedt 
• Een prettige en inspirerende werkomgeving 

• De gezelligheid van een compact bedrijf, met het schaalvoordeel van een grote internationale 
organisatie 

• Interessante portfolio, klanten en projecten 

• Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling 

• Een branche waar het plezier van af spat 

• Een omgeving waar successen worden gevierd 

• Ruimte voor verandering en frisse dynamiek 

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

• Collega’s in alle leeftijdscategorieën, maar allemaal jong van geest 
 
Bij Proludic kom je in een organisatie met een hoge mate van collegialiteit. Gezamenlijke koffiepauzes en lunch, 
de mogelijkheid om in de pauze aan te sluiten bij wandelende collega’s. Kortom: collega’s die elkaar kennen en 
een stapje extra voor elkaar zetten.  
 
 

Heb jij interesse in deze functie? 
Solliciteer dan voor 21-04-2019. Stuur je motivatiebrief en cv naar commercieel officemanager Theodor 
Kerstens: t.kerstens@proludic.nl. 
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