
Uitgebreide  informatie 
 
Functiebeschrijving 
 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van klanten die het 
3D-tekenprogramma gebruiken om keukens te ontwerpen en voor het verwerken en 
onderhouden van administratieve data voor het offerteprogramma.  
 
Jouw voornaamste werkzaamheden zijn het bijhouden van artikelbestanden van 
voornamelijk van de keukenleveranciers. 
Dit is zeer nauwkeurig werk en vereist aandacht voor detail, productkennis en een 
gedrevenheid om de producten correct in het bestand te zetten. Het is niet zomaar 
“tikwerk” maar een serieuze taak om te zorgen dat de artikelen op een correcte wijze 
getekend in het bestand komen te staan. De gebruiker moet zonder hinder de 
artikelen in een tekening kunnen inroepen. Vaak zit de gebruiker aan tafel met de 
consument en niets is dan zo vervelend als de verkoper zijn werk niet kan doen 
omdat artikelen niet goed getekend zijn. Soms is het ook puzzelen om te begrijpen 
hoe de artikelen er nu in het echt uitzien of hoe een fabrikant een bepaalde oplossing 
heeft bedacht. Productkennis is dan ook belangrijk. Regelmatig organiseren we dan 
ook bezoeken aan een keukenshowroom of keukenfabriek om in de dagelijkse 
praktijk te zien hoe het nu werkt.  
De andere taak is het verwerken van aangeleverde administratieve data voor 
apparatuur / sanitair en tegels. Hierbij zal je regelmatig contact hebben met de 
leverancier om zo tot een compleet en werkbaar eindproduct te komen. Hen 
informeren en motiveren de data zo volledig mogelijk en op tijd aan te leveren draagt 
in hoge mate bij aan de kwaliteit van ons product. 
 
Je werkt in een team van mensen die de kneepjes van het vak kennen en je zullen 
helpen om de typische vaardigheden snel onder de knie te krijgen. Je werkomgeving 
is rustig en ruim opgezet en voorzien van alle gemakken om goed te kunnen werken. 
 
Wij vragen van jou betrokkenheid. We hebben een heel mooi product waar we trots 
op zijn. En zoals al eerder gezegd zijn de bibliotheken van groot belang voor het 
goed kunnen werken met de software. De keukenspecialisten ervaren dagelijks de 
gemakken van het gebruik van de computer bij hun werkzaamheden. 
Deze mensen uit de branche zijn vakmensen met een liefde voor het bijzondere 
product Keukens en Badkamers. Wij bieden hen gereedschappen en bibliotheken 
om snel en vakkundig te werken. Jouw hulp aan hen is daarbij essentieel. 
Kenmerken als klantgerichtheid, adequaat, nauwkeurigheid, zelfstandig, 
stressbestendig, betrokken, vakkundig zijn jouw karaktereigenschappen.  
Je staat er niet alleen voor, je hebt een team van collega’s die met je samenwerken 
en tezamen zorgdragen voor de optimale ondersteuning naar onze klanten. 
 
Zoals je uit het bovenstaande kunt lezen vragen wij niet perse een tekenaar maar 
een persoon die kundig is en onze bestanden met tekeningen optimaal in te voeren. 
 
 
 
 



Om toch enkele kwalificaties te geven waaraan je voldoet; 
- MBO /MEAO diploma (evt. in een technische richting) 
- HBO denk- en werkniveau 
- Zelfstandig 
- Teamwerker 
- Klantgericht 
- Hulpvaardig 
- Communicatief vaardig 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal 
- Stressbestendig 
- Accuraat 
- Geen 9-5 mentaliteit 
- Ervaring met tekenprogramma’s 
- Ervaring in de interieurbranche 
 
Wie zijn wij 
Wij zijn o.a. de makers van het KIMS-Sales&Design programma. Daarmee zijn we dé 
leverancier van software voor de keukenbranche in Nederland en België. Maar er is 
meer; we leveren ook het product SIMS-Sales voor de sanitair- en tegelbranche plus 
een verzameling van aanvullende modulen zoals agendabeheer, voorraad, 
boekhouding, adresbeheer en vele andere producten. Daarmee leveren wij een 
totaaloplossing en dat is nou precies wat wij voor ogen hebben. Met alle beschikbare 
softwareproducten kunnen wij i.p. altijd alle wensen op automatiseringsgebied 
vervullen. Ook de mogelijkheden van de software zijn ongekend. Het gehele proces 
van offerte tot factuur, van ontvangst goederen tot nalevering van service artikelen, 
van inkoop tot boekhouding, alles is onder controle te houden met de administratieve 
software van Simar automatisering. We zijn er trots op! 
 
Momenteel leveren wij onze software en diensten aan klanten in Nederland, België 
en aan enkele klanten in Curaçao, Sint Maarten, Frankrijk en Engeland. Uitbreiding is 
op korte termijn te verwachten in andere landen waarmee we meer internationaal 
gericht zullen zijn. Wij hebben 3 vestigingen. Ons filiaal in Tilburg richt zich 
voornamelijk op de tekenactiviteiten en de hoofdvestiging in Amsterdam op alle 
overige activiteiten. In Gentbrugge hebben we ons verkoopkantoor in België. 
 
Wat bieden wij 
Na een inwerkperiode waarbij we je de werking van het programma zullen uitleggen 
ga je zelfstandig aan de slag en probeer je de eerste bibliotheek up to date te 
brengen. In eerste instantie word je natuurlijk nog ondersteund door je collega’s. Je 
werkplek is volledig ingericht met alle middelen die je nodig hebt om slagvaardig aan 
het werk te gaan. Het gaat om een dienstverband voor 40 uur waarbij we in onderling 
overleg de werktijden bepalen. Hierbij is aandacht voor de balans tussen werk en 
privé. We gaan er van uit dat je binnen een straal van 30 km woont van onze locatie 
in Tilburg. Qua salaris denken wij aan een bruto aanvangssalaris tussen de 
€ 2049,00 en de € 3154,00 e.e.a. afhankelijk van relevante werkervaring, 
vooropleiding etc. Dit is exclusief vakantietoeslag van 8%, bijdrage in de 
pensioenvoorziening en een resultaat afhankelijke bonusuitkering. Naast de 
gebruikelijke 25 vakantiedagen kennen we diverse secundaire voorwaarden zoals de 
mogelijkheid tot het volgen van cursussen, reiskosten vergoeding, etc. 
 



 
En nu verder 
Kan je je vinden in het profiel zoals we bovenstaand beschreven hebben en durf je 
de uitdaging aan; reageer dan direct per e-mail of telefonisch. Stuur een korte 
beschrijving van jezelf met een uitgebreide CV aan: 
 
Simar automatisering bv 
t.a.v. dhr. Bram Borgers 
Jarmuiden 67 
1046 AE Amsterdam 
vacature@simar.nl 
Na ontvangst nemen we z.s.m. contact met je op om verdere afspraken te maken. 

 


