
Ben jij de creatieve doener die vorm wil geven 
aan de inrichting van het landelijk gebied? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!
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Over K3

Het familiebedrijf K3 kent een rijke geschiedenis. Al sinds 
1928 hebben wij kennis van en ervaring in het verantwoord 
winnen van grondstoffen. Inmiddels zijn wij uitgegroeid 
tot een multidisciplinaire speler in onder andere de grond- 
stoffenmarkt, waarbij duurzame gebiedsontwikkeling 
centraal staat. Onze filosofie draait om het vinden van 
creatieve en innovatieve oplossingen van maatschappelijke 
waarde. De basis van ons werk komt voort uit maatschap- 
pelijk gewenste ontwikkelingen: rivierverruiming om 
het overstromingsgevaar te verkleinen en de aanleg 
van nieuwe natuur-, woon- en recreatiegebieden. Het 
hoofdkantoor van K3 is gevestigd in Andelst.

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een

(Junior) Landschapsinrichter (40 uur)

Over de functie

Binnen de afdeling Gebiedsontwikkeling zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste ontwerper op het gebied van 
landschapsinrichting. Op basis van je eigen ideeën en 
ideeën van de gebiedsontwikkelaars werk je plannen 
uit. Je maakt visiedocumenten en werkt sfeerimpressies 
en technische tekeningen uit. Daarbij maak je gebruik 
van je uitstekende verbeeldingskracht en verschillende 
grafische computerpakketten als Photoshop, InDesign 
maar bijvoorbeeld ook Autocad. De plannen en 
ontwerpen zijn met name gericht op het landelijk gebied. 
Je werkt zelfstandig maar je bent onderdeel van een team 
waarmee je voortgang en ideeën afstemt.

Wij verwachten dat je:
• een afgeronde HBO opleiding hebt op het gebied van 

Tuin- en landschapsinrichting en/of een soortgelijke 
opleiding die gericht is op het inrichten van landelijk 
gebied (Larenstein/HAS);

• kennis en beheersing hebt van Autocad, GIS en het 
Adobepakket waarvan met name InDesign, Illustrator en 
Photoshop;

• sterke affiniteit met ontwerpopgaven in het landelijk 
gebied hebt;

• een enthousiaste en ambitieuze instelling hebt;
• ervaring hebt in het uitwerken van (eigen) ideeën naar 

eigen verbeelding;
• zelfstandig maar ook in een team kunnen werken.



Wij bieden:
In deze functie bieden wij je:

•  een dynamische functie binnen een ondernemend bedrijf; 
• een informele werksfeer;
• veel ruimte voor eigen initiatieven;
• een 13e maand;
• een goede pensioenregeling;
• het volgen van trainingen gericht op de werkzaamheden.
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Meer weten?

Wil je meer weten over de functie dan 
kun je contact opnemen met:
Iwan Reerink via 024 348 88 54 
of met Hans Hooijer via 024 348 88 30

Je sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail voor 
17 september 2018. Je kunt je sollicitatie sturen 
naar Truus Veens via t.veens@k3.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.
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