
 

 

 

 

Word jij onze nieuwe junior lichtplanner? 
 

Dankzij de grote toename van het aantal aanvragen zijn we op zoek naar een junior 

lichtplanner voor ons projectteam in Montfoort. Al 55 jaar is Norton een ijzersterk merk op 

de Nederlandse markt en dat succes bouwen we steeds verder uit. Wil jij daar ook aan 

bijdragen?  

 

Als junior lichtplanner binnendienst ontwerp je een plan op basis van de door de klant 

aangegeven randvoorwaarden en normgeving. Je maakt keuzes in armaturen en door middel 

van lichtberekeningen vertaal je deze samen met een lichtadviseur naar een projectadvies 

voor de klant.  

 

Je hebt affiniteit met LED en elektrotechniek en wil daar graag helemaal in thuis raken.  

 

Wat ga je o.a. bij ons doen? 

• Lichtberekeningen en –plannen maken in Relux/Dialux; 

• Meedenken met het ontwerp van de klant. Je bent zo in staat de juiste lichtoplossing 

van Norton te integreren in projecten. 

• Je houdt je kennis van ontwikkelingen omtrent lichttechniek en normen up-to-date. 

Hiervoor kunnen o.a. cursussen worden gevolgd. 

• Contact onderhouden met klanten en potentiële klanten in samenwerking met je 

collega’s.  

 

Spaapen: leverancier van Norton armaturen  

Spaapen biedt al 55 jaar hoogstaande, innovatieve lichtoplossingen voor een breed scala aan 

toepassingen. Wij doen dit met het merk Norton. Het Norton verlichtingsprogramma bevat 

veel hoogwaardige armaturen voor onder andere de utiliteit, industrie, winkels en agrarische 

sector.  

 

Innovatie staat hoog op de agenda, zoals bijvoorbeeld smart lighting. De distributie en 

verkoop vindt plaats via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel. Daarnaast 

bezoeken we installateurs en adviseurs om onze producten onder de aandacht te brengen. 

We doen dit met een enthousiast team van professionals.  

 

Jouw profiel 

• Technische kennis van elektrotechniek op MBO-niveau. 

• Kennis van Relux of Dialux is een pré. 

• Een of enkele jaren ervaring binnen de (licht)technische sector. 

• Je hebt affiniteit met technische producten en bent technisch creatief. 

• Je bent een enthousiaste, sociaal vaardige collega met een goed inlevingsvermogen. 

• Je bent commercieel, klantgericht en organisatorisch sterk. Werken onder tijds- en 

opleverdruk is voor jou bekend terrein. 



 

 

• Goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) in de 

Nederlandse en de Engelse taal (bij voorkeur ook Duits). 

• Fulltime beschikbaar (40 uur per week). 

 

Wat biedt Spaapen als werkgever?  

• Een uitdagende fulltime functie 

• Doorgroeimogelijkheden 

• Een prettige werksfeer in een team van collega’s 

• Een baan bij een solide en innovatief familiebedrijf 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Opleidingsmogelijkheden 

 

Ga jij de uitdaging aan? 

Ben je enthousiast geworden over deze functie maar heb je misschien nog vragen over de 

functie en/of procedure? Dan kun je contact opnemen met Rik Mens, manager outsides sales 

& projecten T 0348 – 471 734. Je kunt ook direct solliciteren door je motivatie met CV per 

mail te sturen naar vacature@spaapen.nl. 

 

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

 

mailto:vacature@spaapen.nl

