
 
Wie komt ons team versterken? Ben jij een allrounder die z’n creativiteit en 
coördinatietalent wil gebruiken om mee te bouwen aan de projecten van VOC en 
daarmee het succes van ons bedrijf? Ja? Dan is deze functie iets voor jou! 
 

Interieurontwerper Horeca/Projectbegeleider   
 
Als je denkt dat spreekt mij aan……… 
Wees dan welkom bij VOC Grootkeukens. Jouw taken bestaan met name uit het maken 
van interieurontwerpen voor horecaprojecten. Dat doe je met behulp van SketchUp en 
Lumion. Ter ondersteuning van de verkoopadviseurs ben je ook actief als het gaat om 
het inmeten van projecten en het begeleiden van projecten in de uitvoeringsfase. Ook de 
coördinatie en afstemming met leveranciers en andere projectpartners behoort tot jouw 
werkzaamheden. Je basisstandplaats is onze vestiging in Huissen en daarnaast ben je 
actief op de locaties van onze projecten in Nederland en België.      
 
Is dit jouw profiel? 
Je bent een echte allrounder die naast het tekenwerk ook goed uit de voeten kan met het 
grotere geheel van de projecten. Je vindt het leuk en uitdagend om ook in de praktijk de 
contacten met onze opdrachtgevers rond de projecten goed te coördineren. Je bent 
precies genoeg voor het tekenwerk, maar bezit ook de communicatieve vaardigheden om 
efficiënte bruggen te bouwen tussen alle betrokken partijen. Je hebt minimaal een MBO+ 
werk- en denkniveau en affiniteit met interieurontwerp voor de Horeca of gelijkwaardig. 
Je beschikt minimaal over enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie, bij 
voorkeur opgedaan in een projectomgeving. Je hebt zicht op de technische- en vooral 
ook de ruimtelijke aspecten die een rol spelen bij ontwerp en inrichting van restaurants. 
Bij voorkeur heb je al gewerkt met het programma Sketch-Up en Lumion. De 
Nederlandse taal beheers je goed en voldoende kennis van het Engels is wenselijk.    
 
Het aanbod! 
Een interessante job binnen een no-nonsense, groeiend en gezellig bedrijf. Collega’s zijn 
bereid elkaar te helpen om goede, snelle en soms schijnbaar onmogelijke oplossingen 
voor de klant te bedenken. Geschikte kandidaten kunnen rekenen op een passend salaris 
en dito secundaire arbeidsvoorwaarden, een prima werkklimaat en een team met 
enthousiaste collega’s.  
 
VOC Grootkeukens is gespecialiseerd in professionele keukens uit alle windstreken. Wij 
brengen culinaire tradities tot leven: van het mysterieuze Verre Oosten tot het 
zinderende India en van de nieuwe trends in High Speed Ovens, Combisteamers, Grills, 
Hout- en Houtskoolovens tot de beste Italiaanse Pizza-Ovens. Vanzelfsprekend levert 
VOC Grootkeukens ook alle denkbare apparatuur voor traditionele Westerse restaurants 
en buffetkeukens. We werken uitsluitend met de beste merken om de allerbeste 
resultaten te kunnen garanderen. Want als keukenprofessional wil je toch maar één ding: 
er op vertrouwen dat alles perfect functioneert. Continue. Info: www.vocgrootkeukens.nl 

 
Belangstelling? 
Stuur je motivatie en C.V. dan z.s.m. per mail naar Management Partners Int., 
search@management-partners.nl, t.a.v. Wim van den Noort, met ref. VOC/11-2017 TE.     
Acquisitie op basis van deze advertentie stellen wij en onze opdrachtgever niet op prijs.  


