
Vacature Technisch 3D CAD Tekenaar 

Wij zijn 
AXIOM Solid Solutions ontstond begin 2020 door het samenvoegen van 4AV Technical Productions en 
4Productions, deze samenvoeging bundelde de kennis en activiteiten en zette daarmee de creatieve en 
stuwende kracht achter tal van grootschalige projecten voort. 

AXIOM zet complete projecten op, of ondersteunen waar nodig. Ook geven wij advies over de 
haalbaarheid van projecten en ontwikkelen we concepten rondom evenementen. 

Dat doen we altijd op onze eigen wijze: inventief en onderscheidend. 

Jij bent 
Als Technisch 3D Cad Tekenaar ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig opmaken, uitwerken en het 
up-to-date houden van alle mogelijke (technische) 3D tekeningen binnen Scad Re-Event. 

Voornamelijk werkzaam op kantoor, alwaar je met de nieuwste en krachtigste software en hardware elke 
uitdaging aangaat en geen detail aan je aandacht ontsnapt. Je brengt alle benodigde disciplines in kaart, 
maakt het in nauw overleg met de opdrachtgever en de technisch producent of projectmanager 
passend en werkbaar. 

Je hebt technisch inzicht, voelt je thuis in de evenementenwereld daarbij ben je ook creatief, en in staat 
om je aandacht te verdelen over afwisselende projecten en weet je onder druk te presteren. 

Je werkt planmatig en samen met je collega’s weet je het onmogelijke waar te maken. 

Functie-eisen 

 Allround kennis van geluid, licht, video, rigging, stroomvoorziening, podia en decor
 Meerdere jaren ervaring in de event-branche
 Ervaring met 3D tekenpakketten Scad Re-Event (Update/Training mogelijk)
 Zelfstandig
 Stressbestendig
 Initiatiefrijk
 Flexibel
 Accuraat
 Goede sociale en communicatievaardigheden
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Wij bieden 

 Een zelfstandige functie met verantwoordelijkheid, afwisseling en ruimte voor eigen initiatieven
 Fulltime (of parttime) contract (minimaal 24 uur per week)
 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met functie, leeftijd en

ervaring

Past deze functie helemaal bij jou? Stuur dan je CV met motivatiebrief naar: vacatures@axiom.nl 


