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Kitchen Consultant Horeca Development – 
tekenaar grootkeukens 
Horeca Development is op zoek naar een enthousiaste Kitchen Consultant | tekenaar 
voor grootkeukens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salarisindicatie €2.250 - €3.000 (op basis van fulltime) 
Aantal uren  32 tot 40 uur per week 
Contractvorm  Onbepaalde tijd (na twee verlengingen) 
Solliciteren t/m  31 januari 
 
Jouw rol 
Ben jij goed in technisch tekenen en houd je daarnaast van lekker eten? Beleef je horeca en 
gastvrijheid met een kritische blik? Horeca Development is op zoek naar een kitchen 
consultant die door middel van tekenen de meest optimale keukens ontwerpt voor onze 
opdrachtgevers.  
 
Binnen een team van 10 collega’s ben je als consultant verantwoordelijk voor het maken van 
de indelingstekeningen met focus op optimale routing en functionaliteit. Je ontwerpt 
professionele keukens op basis van moderne apparatuur, materialen en eigen inzichten. Je 
maakt indelingstekening in 2D, kun je deze omzetten in 3D? Dan is dat een pré. Jouw 
designs zijn van levensbelang voor het succes van de locatie. Je maakt deel uit van het 
projectteam en wordt door onze senior kitchen consultant begeleid en opgeleid. Je werkt 
deels vanuit ons kantoor in Eindhoven en deels bij projecten in Amsterdam. Daarnaast is er 
de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken in overleg. 
 
Wat kun je verwachten naast je salaris 

- Vakantiegeld 
- Flexibele werktijden 
- Werken vanuit Amsterdam, Eindhoven of zo nu en dan vanuit huis 
- Mobiliteitsoplossing in vorm van een OV-abonnement of reiskostenvergoeding 
- Pensioensregeling bij contract voor onbepaalde tijd 
- Interne opleidingsmogelijkheden en persoonlijk ontwikkelplan  
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Jouw profiel 

- Je hebt een technische MBO/HBO of soortgelijke opleiding afgerond; 
- Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in relatie tot grootkeukens of bent ‘eager to 

learn’; 
- Je kent de basis van AutoCAD, of je bent bereid te investeren in het je eigen te 

maken; 
- Je hebt affiniteit met horeca; 
- Je bent gewend zelfstandig te werken; 
- Je hebt goede communicatieve skills zowel in het Nederlands als Engels; 
- Je bent in het bezit van een auto rijbewijs; 
- Je bent kwaliteits- en klantgericht. 

 
Heb je niet de aantoonbare ervaring, maar wel de passie en ambitie? Schroom niet om toch 
te reageren. We staan ervoor open je intern op te leiden. 
 
Hoe jouw dag eruitziet 
Tegen een uur of 09.00 start jij jouw werkdag; bij ons op kantoor op steenworp afstand van 
het station in Eindhoven, op locatie in Amsterdam of vanuit huis. Iedere dag is anders. 
Terwijl je computer opstart, zet je je eerste kop koffie en bespreek je je weekend met 
collega’s. Na je e-mails te hebben beantwoord heb je een call of gesprek met Alex, directe 
collega en als keuken consultant werkzaam vanuit Amsterdam. Jullie spreken alle lopende 
opdrachten door en nog voor de lunch heb je jouw eerste afspraak van de dag. Je doorloopt 
met de opdrachtgever het voorlopige keukenontwerp.  
 
In overleg besluit je vervolgstappen te maken met de headchef van onze opdrachtgever en 
de laatste functionaliteiten te fine-tunen. Na een gezamenlijke boterham met het team, een 
lunch to go in Amsterdam of thuis, ga je aan de slag met de terugkoppeling uit de meeting. 
In de middag ben je geconcentreerd bezig met tekenen in AutoCad, en overleg je je ontwerp 
met het ontwerpteam of de opdrachtgever. Afhankelijk van de hoeveelheid werk heb je 
wisselende werktijden en deel je je uren flexibel in.  
 
Over Horeca Development 
Horeca Development is met jaren ervaring toonaangevend in de hospitality branche. Onze 
focus ligt op luxury hotels en high-end restaurants gevestigd in Europa zoals het W-hotel, 
ADAM-toren, Park Centraal, Max Brown 7th District Wenen, Sir Victor, Nela Amsterdam, 
Soho House en Conservatorium Hotel. We werken network-based en hebben een flinke 
schare passievolle vakidioten om ons heen verzameld om de meest betekenisvolle 
concepten te kunnen realiseren. Je vindt ons in het mooiste kantoor van Eindhoven in de 
iconische Lichttoren. 
 
Over de sollicitatieprocedure 

1. Je solliciteert door middel van een CV en motivatiebrief 
2. Wij maken een selectie van kandidaten voor een eerste gesprek 
3. Je draait een halve proefdag mee met Alex in Amsterdam  
4. Je draait een halve proefdag mee op kantoor in Eindhoven 
5. Er volgt een tweede gesprek met betrekking tot arbeidsvoorwaarden 

 
Interesse? 
Richt jouw sollicitatie doormiddel van CV en motivatiebrief aan Roel Koekkoek, consultant 
van Horeca Development, via jobs@horecadevelopment.com. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.   


