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Architectenbureau
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 Creatieve Interieurarchitect.
Toelichting vacature:
Als interieurarchitect heb je een belangrijke en medebepalende creatieve inbreng in het kader
van grensverleggende projecten.
Je verantwoordelijkheden en taken:
je zal ingeschakeld worden binnen diverse projecten: (woon) zorg, residentieel, onderwijs,
kantoren,…
je werkt mee binnen een team van stedenbouwkundigen en architecten aan het
conceptontwerp waarin de gebruikersgroep centraal staat
je neemt diverse ontwerpaspecten mee (materiaalgebruik, duurzaamheid, zicht en licht,
akoestiek,…)
je maakt overtuigende presentaties en renders en legt het concept voor aan de opdrachtgever
Proﬁel:
je hebt een opleiding als interieurvormgever / interieurarchitect voltooid
je ademt en leeft creativiteit en bent goed in conceptmatig en inventief denken en ontwerpen
je ontwerpt bewust vanuit de doelgroep met optimaal gebruik van de invloed die het interieur
heeft op het welzijn van de gebruiker
je hebt kennis van duurzame en vernieuwende materialen
je hebt ervaring met tekenpakketten zoals InDesign, SketchUp en eventueel Revit

je bent communicatief sterk met medewerkers en klanten
je kan zelfstandig werken en functioneert ook goed in team
Aanbod:
je maakt deel uit van een dynamisch, professioneel en multidisciplinair team
je krijgt ruimte voor zelfontwikkeling, versterking van competenties en gedegen opleiding
Land:
België

