VELD K ARCHITECTEN BV
Architectuur – Masterplanning – Interieur
Galgenveldstraat 16a, 8700 Tielt
Dokter Herrebautlaan 7, 9990 Maldegem
051/69 51 36
info@veldk.be

VACATURE ARCHITECT (>2 JAAR ERVARING)
Veld K Architecten zoekt een gedreven en leergierige architect met minstens 2 jaar ervaring.
Je volgt graag een project van A tot Z op en je hebt hierin al de nodige ervaring opgedaan?
Je bent bereid om bij te leren en je grenzen te verleggen in complexiteit van projecten?
Ben je een teamplayer en draag je graag jouw steentje bij?
Dan zoekt Veld K Architecten jou!
Veld K Architecten heeft ruime ervaring in uiteenlopende architectuuropdrachten: woningbouw,
KMO- en publieke gebouwen, interieur en design en dit zowel in nieuwbouw als renovatie.
Wat zal je doen?
- Je krijgt je eigen projecten toegewezen, die je in overleg met de projectarchitectzaakvoerder en met de ondersteuning van assistent-architecten, tot een goed einde brengt
- Je doorloopt het volledige proces van voorontwerp, omgevingsvergunning, aanbesteding en
werf
- Je zorgt dat jouw projecten vlot verlopen: je houdt de planning in de gaten, je zorgt ervoor
dat het team de juiste documenten op tijd kan aanleveren, je onderhoudt het contact met
klanten en bouwpartijen, je voert werfbezoeken uit, enz.
- Je werkt zelfstandig, maar communiceert geregeld met de projectarchitect over de
vorderingen en de probleempunten
Wat verwachten wij van jou?
- Je hebt een master architectuur op zak
- Reeds 2 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie
- Je bent een professional met hoge graad van zelfstandigheid
- Aan diverse projecten tegelijk werken, vind je uitdagend en kan je gestructureerd aanpakken
- Je bent leergierig en bereid je kennis uit te breiden in functie van de projecten
- Goede softwarekennis van Vectorworks, SketchUp, Microsoft Office, kennis van Revit is een
pluspunt
- Je bent communicatief vaardig en bereid om jouw leidinggevende vaardigheden te
verbeteren
Wat heeft Veld K Architecten te bieden?
- Je krijgt een marktconform loon (incl. maaltijdcheques van €8/dag)
- Je hebt een eigen bureel in ons nieuw pand met parking. Water, koffie en thee zijn altijd
beschikbaar.
- Diverse teambuildings per jaar. We werken hard, maar maken met plezier tijd voor fun!
- Kans voor opleidingen op maat van jouw profiel en ambities
- Kans op door te groeien
- 9 toffe en werklustige collega’s

Plaats van tewerkstelling: Galgenveldstraat 16a, 8700 Tielt

Interesse? Bezorg ons jouw CV en motivatiebrief via info@veldk.be.
Heb je nog vragen over deze vacature, laat zeker niet na om Ans te contacteren. Je kan haar
bereiken via ans@veldk.be.
Een gesprek bij een goede tas koffie, dat doen we met plezier!

