
Matrix Fitness
Meer weten over Matrix Fitness, de dochteronderneming van het internationale Johnson Health Tech. gevestigd 
in Taiwan? Bekijk dan onze websites:

Wil jij jouw bouwkundig inzicht inzetten voor een ijzersterk merk?  Dat kan!

matrixmembers.nlmatrixfitness.nl

Club Designer/Tekenaar

Wie is Matrix Fitness?
Matrix Fitness is gevestigd in Houten en de snelst groeiende leverancier van professionele fitnessapparatuur in Nederland. Matrix toestel-
len vind je bij fitnesscentra, fysiotherapeuten, in het onderwijs, bij de brandweer maar ook topsporters trainen op onze apparatuur. Sluit jij 
je aan bij ons team, dan kun je rekenen op een informele werksfeer met ruimte voor gezellige, sportieve en inspirerende bijeenkomsten. 
En kijk niet raar op als je regelmatig een topsporter ons kantoor ziet binnenstappen! 

Jouw sportieve uitdaging:
Binnen deze rol werk je nauw samen met de klant. Hierbij gebruik je jouw bouwkundig en ruimtelijk inzicht. Het proces kan als volgt 
lopen; je ontvangt een bouwtekening van de klant die jij op basis van het concept van de klant zal indelen. Je overlegt hierbij met jouw 
manager en collega’s die op de bouwlocatie zijn geweest. Bij akkoord van de klant stuur je jouw ontwerp door naar de architect, waarna 
je indien nodig de aanpassingen verwerkt. Het resultaat? Een schitterend ingerichte locatie van de klant, waarbij ieder detail klopt. Tijdens 
jouw werkzaamheden maak je veelvuldig gebruik van CRM, Adobe en (teken)programma’s, zoals EcDesign, InDesign en/of Revit.

De ideale kandidaat? 
• Je hebt een MBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur in 

de richting van bouwkunde/ technische tekenaar;
• Je hebt minimaal 2-3 werkervaring en ervaring in het werken 

met (teken)programma’s, zoals EcDesign, InDesign en/of Revit; 
• Jij bent communicatief sterk en snapt de taal van het bouwteam;

• Jij hebt bouwkundig inzicht, werkt secuur 
en helpt je collega’s waar mogelijk;

• Je hebt een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal 
(mondeling en schriftelijk), kennis van de Franse taal is een pré.

• Jij bezit de mentaliteit van een topsporter, je gaat ervoor!

Je kunt bij ons rekenen op… 
• Een goed arbeidsvoorwaardenpakket binnen 

een internationale werkomgeving;
• Vrijheid en verantwoordelijkheid, de basis 

van onze Matrix Mentality!;
• De juiste middelen om je functie uitstekend uit te kunnen  

oefenen;

• Een job bij de leukste en snelst groeiende 
fitnessorganisatie van de Benelux;

• Gratis fitnessfaciliteiten;
• Een inspirerend en enthousiast team; 

hierdoor leer je elke dag wel iets bij;
• Veel ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.

Ja, ik wil deze baan! 
Ben jij een spontane, enthousiaste doorzetter die topresultaten in het vizier houdt en voor collega’s door het vuur gaat? Sta je te popelen 
om jouw talenten los te laten in een internationale, dynamische omgeving, waar jij het verschil kan maken en waar geen dag hetzelfde is? 
Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren! Vertel waarom je graag voor Matrix Fitness komt werken en welke relevante ervaring 
je voor deze functie meebrengt.

We ontvangen jouw motivatiebrief en CV graag zo snel mogelijk via hrm@matrixfitness.nl. Voor vragen omtrent de vacature, neem contact 
op met Jemy Rodriguez (Talent Acquisition Specialist) +31 (0)30 24 45 435. 

A C Q U I S I T I E  N A A R  A A N L E I D I N G  V A N  D E Z E  V A C A T U R E  W O R D T  N I E T  O P  P R I J S  G E S T E L D

Als Club Designer van Matrix Fitness ben jij verantwoordelijk voor het maken van een ontwerp voor de 
indeling van clubs met Matrix toestellen.   


