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 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. Onze expertise
wordt ingezet op kwalitatieve, robuuste en duurzame gevels van grootschalige projecten en uitdagende architectuur.
Over jou
Wie zoeken we?
Je vindt plezier in je werk en werkt graag in teamverband.
Je hebt een kritische ingesteldheid en durft ideeën te uiten.
Kortom:
•
diploma (ingenieur) architect
•
oog voor detail en nauwkeurige werkmethode
•
goede, professionele communicatie in de Nederlandse taal
•
kunnen werken met Autocad, MS-Office
Wat verwachten we van je?
Als junior Projectarchitect heb je als taak om de bestaande toestand van gebouwen grondig in kaart te brengen en te
onderzoeken en duurzaamheidambities in je project te integreren;
Je zal hierbij verschillende projectarchitecten ondersteunen bij het uitwerken van grootschalige energetische
renovatieprojecten met focus op de gevel. Je zal hierbij in verschillende fases werken: masterplanstudie, voorontwerp,
omgevingsvergunning, aanbesteding, opmaken lastenboek, werfopvolging, ….
Wat mag jij van Gevelinzicht verwachten?
•
Opstarten en groeien onder de vleugels van een ervaren Gevelinzicht-expert.
•
Een team gelijkwaardige ‘seniors’ met veel ervaring en expertise.
•
Thuiswerken, flexibele uren en “nieuwe” manieren van (samen)werken.
•
Wil je je nog verder specialiseren, dan zoeken we samen met jou naar opleidingen & vorming naargelang
interesses & noden.
•
Mogelijk om stage voor Orde Van Architecten te behalen.
•
We werken een samenwerking uit op maat. (partime of fulltime, als freelancer of als bediende onder PC 336)
Ben jij onze speld in de hooiberg? Wil je meer te weten te komen over ons team en de werkwijze van Gevelinzicht?
Mail je motivatie vandaag nog naar info@gevelinzicht.be of bel +32 (0)3 303 71 54 om een afspraak te maken.
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