
 
WERKVOORBEREIDER / 
TECHNISCH TEKENAAR

Create! is een van de grotere decor productie bedrijven in Nederland. Veel grote festivals, 

evenementen en TV-Producties in Nederland en daar buiten worden inmiddels voorzien van 

decor, geproduceerd door Create! Denk hierbij onder andere aan WiSH Outdoor (Nederland 

en Mexico), Dominator Festival, Parookaville (Duitsland), Formule 1, Het Glazenhuis (3FM) 

en vele andere. Onze werkzaamheden zijn dus veel breder dan alleen festivals. Op dit mo-

ment is er ruimte voor uitbreiding in ons team en daarom zijn we op zoek naar jou!

FULLTIME

VACATURE

Als werkvoorbereider/technisch tekenaar werk je aan de meest uiteenlopende projecten 

binnen Create. Je werkt het complete project uit samen met de projectmanager tot uitvoer-

bare werktekeningen voor onze eigen werkplaats, maakt stuklijsten/bestellijsten en com-

municeert met leveranciers en klant.Als werkvoorbereider/technisch tekenaar ben je stress 

bestendig, werk je nauwkeurig en ben je communicatief sterk. Je bent innovatief, creatief en 

streeft altijd naar het hoogst haalbare!

WAT HOUDT JE WERK IN?

LEES MEER

CREATE AMAZING THINGS



• Marktconform salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring

• Fulltime 40 uur dienstverband

• Goede secundaire voorwaarden

• Een afwisselende en uitdagende baan

• Een gezellige werkplek met veel ambitie

• (pre) Je hebt ervaring als werkvoorbereider / technisch tekenaar op de bouw in een 

werkplaats, interieurbouw of in de evenementenbranche

• Je hebt technisch inzicht en kan dit ook overbrengen naar je collega’s

• Je denkt niet in problemen maar in oplossingen

• Je bent flexibel

• Je bent een echte teamspeler.

• Je kan snel schakelen

• Ambitie om het hoogst haalbare te bereiken

• Je werkt secuur en vind de kwaliteit van het eindproduct belangrijk!

• Snel kunnen schakelen

• Creatief

• Communicatief sterk

• Stressbestendig

• Accuraat

• Flexibel

• Teamspeler

Ben jij de persoon die we zoeken, of heb je vragen over deze vacature? 

Neem dan contact op met:

WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN?

DEZE FUNCTIE VEREIST VAN JOU:

ZIJN DIT JOUW KWALITEITEN?

INTERESSE GEWEKT?

WWW.CREATEBV.COM 
CREATE AMAZING 
THINGS

contact@createbv.com 085-0187745

https://www.createbv.com
mailto:contact%40createbv.com?subject=Vacature
tel:0580187745

