
IJreka Speeltoestellen ontwerpt én produceert speeltoestellen voor de openbare ruimte, met 
hout als toonaangevend materiaal. IJreka Speeltoestellen onderscheidt zich door het bieden van 
maatwerkoplossingen van klein tot groot. Met onze zusterbedrijven Foreco Houtproducten in Dalfsen en
Foreco Houtconstructies in Noordeloos bieden we een unieke mix van mogelijkheden met hout in binnen- 
en buitenland. 

Voor deze nieuwe functie zijn wij op zoek naar een creatieveling met gevoel voor commercie. In deze functie lever 
jij namelijk input voor zowel het ontwerp en de calculatie als het uiteindelijke tekenpakket. Samen met je collega’s 
bezoek je nieuwe speellocaties en bespreek je de wensen om zo tot het beste commerciële voorstel én het uiteindelijke 
ontwerp te komen. Je takenpakket bestaat onder andere uit:
 » het in kaart brengen én ontwerpen van speelplekken;
 » het maken van technische tekeningen en werkomschrijvingen;
 » het opstellen van offertes/calculaties;
 » het up-to-date houden van tekeningenpakket standaard toestellen;
 » je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de visie en professionalisering 

van IJreka Speeltoestellen.
 
Wat verwachten wij van jou
Je bent enthousiast over het eindproduct dat je mag leveren en werkt hierin nauwkeurig en in goed overleg met het 
team. Je hebt technisch inzicht en kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed werken. Verder:
 » heb je affiniteit met de speelbranche;
 » kun je werken met SolidWorks (tekenpakket);
 » communiceer je duidelijk en op prettige wijze met klant én collega;
 » heb je het inlevingsvermogen om tot het beste ontwerp te komen;
 » ben je creatief en goed in het visualiseren van jouw ideeën. 

Wat hebben wij te bieden
Binnen IJreka Speeltoestellen werken wij met een dynamisch team waar veel groeimogelijkheden zijn op zowel 
professioneel- als persoonlijk vlak. We bieden passende arbeidsvoorwaarden die aansluiten op je  
ervaring, expertise en je ambitie. Daarnaast bieden we iedereen goede secundaire arbeidsvoorwaarden  
en maak je deel uit van een jong team van leuke, betrokken collega’s.

Ben je enthousiast geworden en zie jij jezelf als versterking van ons team?
Neem contact op met Richard via 0529 46 99 88 of mail je CV en motivatie naar  
vacature@ijreka.nl!
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IJreka Speeltoestellen
is op zoek naar een

Nieuwsgierig?
Richard van de Brake vertelt 
je graag meer over deze 
nieuwe functie binnen ons 
bedrijf!


