
 
 
Wij werken aan nieuwe, mooie en uitdagende projecten. Daarom zijn we op zoek naar een: 
 

Technisch Tekenaar (24-32 uur per week) 
 
 
Wie zijn wij? 
Van Eijk & Van der Lubbe 
Experts in conceptontwikkeling, product- en ruimtelijk ontwerp. 
 
Wij zijn denkers en doeners die geen uitdaging uit de weg gaan. Creëren zinvolle ontwerpen, geven 
ziel en vorm aan elke ruimte of product. Voor instituten uit de culturele sector, voor bedrijven met 
oog voor de toekomst.  Noem ons grensverleggers, smaakmakers, beeldbepalers. We zijn het 
allemaal, en meer. Wij zijn Van Eijk & Van der Lubbe. 
 
Wat zijn de werkzaamheden? 
Je bent een technisch tekenaar die onze creativiteit op papier kan uitwerken. Je bent in staat om 
zowel met ontwerpers als uitvoerders te overleggen. Ter voorbereiding van de uitvoering van onze 
projecten, vertaal je ideeën op het gebied van ruimtelijke inrichting en meubelontwerp naar 
concrete plattegronden, modeltekeningen en technische tekeningen.  
 
Wie zoeken we? 
Een technisch tekenaar in hart en nieren. Iemand die de relevante ontwikkelingen in de digitale 
wereld volgt. Je denkt in mogelijkheden en vernieuwing en hebt een open karakter. Je kunt je vinden 
in onze missie en visie en bent trots mee te mogen werken aan bijzondere projecten.  
Je hebt kennis van en ervaring met productieprocessen in de meubel- en interieurbouw. Je hebt een 
relevante HBO opleiding en vindt het geen probleem om aan verschillende projecten tegelijkertijd te 
werken. 
In de studio werken we met Vector Works en 3D-modellen in Sketchup en V-Ray. We vragen dan ook 
ervaring met deze programmatuur.  
 
Wat bieden we? 
Een uitdagende baan in een dynamische omgeving. Een leuk team met een diverse samenstelling.  
De aanstelling is in eerste instantie voor de periode van 1 jaar, met een optie voor verlenging. Het 
salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de BNO 
richtlijnen. Je werkt vanuit Geldrop.  
 
Hebben we je voldoende geprikkeld om te reageren? 
Leuk! Graag ontvangen we je motivatie en CV per e-mail onder vermelding van ‘Vacature Technisch 
Tekenaar’. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Miriam van der Lubbe: 
miriam@vevdl.com 
 

Nothing is sacred  

We see opportunities, not obstacles. We see options, not problems.  

Sacred cows? We’ll be happy to redecorate the barn.  

Manifesto #8. Read the other nine points 

Van Eijk & Van der Lubbe 

De Raadstraat 28K 

5666 EA Geldrop (NL) 

+31-(0)40-286 86 36 

www.vevdl.com 
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