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Context:
Onze opdrachtgever is een vooraanstaand architectenbureau met 120 medewerkers verdeeld over 2
locaties, en dat voornamelijk in België actief is. Elk project bewaart het evenwicht tussen pijlers zoals
functionaliteit, beleving, aantrekkelijkheid, duurzaamheid, milieu, maatschappij en total cost of
ownership. De focus ligt op complexe en pittige projecten waarbij in vele gevallen een opwaardering
van de toegewezen sites op stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal het uitgangspunt
vormt. Tot de talrijke referenties behoren grootschalige realisaties in de healthcare, de zorg, de
opvang, het wonen, het onderwijs, het onderzoek, het hedendaagse werken en de herwaardering van
stadscentra. Participatie, consensus en betrokkenheid zijn kernwaarden binnen de organisatie bij
onze opdrachtgever. Er wordt ten aanzien van de medewerkers sterk ingezet op groei en ontplooiing.
Een vooropgesteld deel van de tijd en budgetten wordt besteed aan onderzoek en innovatie.
Om de groei van het bureau te ondersteunen, wordt uitgekeken naar een Conceptueel Architect.
Toelichting vacature:
als conceptueel architect zal je werkzaam zijn op uitdagende projecten die te maken hebben
met onder meer zorg, wonen, onderwijs, het nieuwe werken
in een vroeg stadium kom je op een bepalende manier tussen in het deﬁniëren van projecten
(klanten/wedstrijden), zoek je informatie en aanknopingspunten, verricht je de nodige analyses
en controles
je staat in voor de ontwikkeling van concepten en visies, je werkt ontwerpen uit, zorgt voor
presentatiebeelden, schrijft passende teksten
je structureert het verdere traject
bij dit alles werk je in teamverband met competente collega's uit verschillende disciplines
je bouwt je eigen netwerk (verder) uit
Proﬁel:
je hebt een ruime (bij voorkeur minimaal 5 tot 10 jaar) en relevante ervaring als architect
je beschikt over een sterk conceptueel/ontwerpend vermogen
je hebt gevoel voor de structurering van processen
je bent een goede communicator in zowel woord als beeld
tevens werk je uitstekend samen in teamverband
connecties binnen de academische wereld zijn een pluspunt
bij voorkeur heb je ervaring met Revit (of AutoCAD)
taalvaardigheid in het Frans kan een nuttig voordeel zijn
Aanbod:

je maakt deel uit van een dynamisch, professioneel en multidisciplinair team (diverse
achtergronden en expertises)
je komt terecht in een groeiende omgeving met interessante kansen en
ontplooiingsmogelijkheden
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