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VACATURE ARCHITECT EXPERT (>5 JAAR ERVARING) 
 
 
Veld K Architecten zoekt een gedreven architect-expert met minstens 5 jaar ervaring. 
 
Je hebt ervaring over het hele bouwproces en oog voor bouwtechnische details? Je coördineert 
graag, werkt gestructureerd en neemt initiatief? Jij leidt graag een team naar het pad van het 
succes? 
 
 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 werkt op eigen projecten, die je met ondersteuning van assistent- en juniorarchitecten, 
tot een goed einde brengt.  

- Je doorloopt het volledige proces van voorontwerp, omgevingsvergunning, aanbesteding en 
werf. 

- De organisatie van een project is in goede handen: onder druk blijft de kwaliteit van het 
werk hoog. Je onderscheidt hoofd- en bijzaak en haalt de afgesproken deadlines. 

- In de eerste plaats ben je een groepsspeler, maar kan zelfstandig aan het project werken en 
dit ook leiden (planning/team/budget). 

 
Wat verwachten wij van jou? 

- Je bezit een master architectuur of ingenieur-architect. 
- Reeds 5 jaar relevante beroepservaring (na stage) 
- Je bent een professional met hoge graad van zelfstandigheid 
- Communicatief sterk met diverse doelgroepen (collega’s, klanten, bouwpartners, enz.) 
- Je bent een kei in multitasken, stressbestendig en stipt 
- Je kent de wetgeving, je bent sterk met cijfers en het bouwtechnisch vakjargon kent geen 

geheimen 
- Stevige softwarekennis van Vectorworks, SketchUp, MS-Office, kennis van Revit is een 

pluspunt 
- Je bent werklustig en hebt de nodige zin voor verantwoordelijkheid 
- Je bent betrouwbaar en discreet. Vertrouwelijke informatie behandel je met zorg. 

 
Wat heeft Veld K Architecten te bieden? 

- Een gevarieerd takenpakket in overleg met jouw ervaring, competenties en wensen 
- 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. 
- Mogelijkheid om talenten verder te ontwikkelen a.d.h.v. opleidingen en begeleiding 
- Diverse teambuildings per jaar. We werken hard, maar maken met plezier tijd voor fun! 



- 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! 
 


