
 

Gevel inzicht ingenieur -arch i tecten  | burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een bv | Bolwerkstraat 
22  2018 Antwerpen  |  +32 3 303 71 54 |  www.gevelinzicht.be  |  btw BE 0647 739 670  |  kbc BE 49 7310 4187 
4871  | RPR Antwerpen 

VACATURE :  
AMBITIEUZE JUNIOR PROJECTARCHITECT  
 

Over Gevelinzicht 

 

Gevelinzicht is een gespecialiseerd studiebureau met ervaring en expertise op vlak van technisch gevelontwerp, bouwfysica, 
duurzaam bouwen en energieprestaties van gebouwen. De integratie van deze disciplines in onze projecten laat ons toe om 

maatschappelijke en technologische uitdagingen bij de transitie van het (ver)bouwen als gevolg van de klimaatverandering 
aan te gaan. We zoeken graag de uitdagingen op en vinden plezier in het samenwerken om te komen tot een helder inzicht.  
 

 

Over jou  
 

Wie zoeken we? 
In de eerste plaats zoeken we iemand die plezier vindt in haar/zijn werk en ook in samenwerken.  

Iemand die kritisch is en ideeën durft uiten, zelfs als ze ingaan tegen bestaande ideeën of ‘de norm’.  
Iemand die een sterke affiniteit heeft voor technische, energetische en/of bouwfysische aspecten.  
Kortom: 

• diploma ingenieur-architect of gelijkwaardig door ervaring 

• oog voor detail en nauwkeurige werkmethode  

• flexibel zijn  

• goede, professionele communicatie in de Nederlandse taal 

• kunnen werken met Autocad, MS-Office 
 

Wat verwachten we van je? 

• Als Projectarchitect ben je vertrouwd met het integreren van duurzaamheidambities in een project; 

• Het analyseren van de bestaande toestand zie je als uitdaging; 

• Je bedenkt renovatievoorstellen in functie van de relevante regelgeving vanaf een vroeg stadium; 

• Je werkt (grootschalige) projecten uit op technisch vlak gedurende alle verschillende fases (haalbaarheidsstudie, 

voorontwerp, omgevingsvergunning, aanbesteding, technische controle op de werf, …).  
 

Wat mag jij van Gevelinzicht verwachten? 

• Opstart onder de vleugels van een ervaren Gevelinzicht-expert. Op termijn wordt je als volwaardige Gevelinzicht-

expert uitgestuurd waarbij je rechtstreeks in contact komt met de opdrachtgever. 

• Grote verantwoordelijkheid: jij bent verantwoordelijk voor de projecten die je toegewezen krijgt! 

• Een team gelijkwaardige ‘seniors’ met veel ervaring en expertise 

• Bijzondere werkomgeving: de ‘co-working’ WATT-toren van Fosbury&Sons in Antwerpen 

• Thuiswerken, flexibele uren en “nieuwe” manieren van (samen)werken 

• Opleidingen & vorming naargelang interesses & noden 
 
 

Ben jij onze speld in de hooiberg?  

Mail naar info@gevelinzicht.be of bel vandaag nog naar +32 (0)3 303 71 54 om een afspraak te maken. 
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