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VACATURE ARCHITECTURAAL MEDEWERKER (>1 JAAR ERVARING)
Veld K architecten zoekt een gedreven architecturaal medewerker met minstens 1 jaar ervaring,
die een sterke affiniteit heeft met 3D-modeling.
Je hebt reeds jouw eerste ervaring met 3D-modeling en het uittekenen van vergunnings- en
uitvoeringsplannen achter de rug? Je bent een pietje-precies, maar verliest het geheel niet uit het
oog? Je bent gebeten door bouwdetails en wil jouw bouwtechnische kennis uitbreiden? Je werkt
graag in een bedrijf in volle groei met een grote diversiteit aan opdrachten (particulieren, KMO,
openbare aanbestedingen, enz.)? 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 in zowel nieuwbouw als renovatie. We leven
iedere dag onze missie ‘together, we create your story beyond expectation’. Samen met het team
streven we ernaar om het maximale uit onze projecten te halen en dit met respect voor
bouwheren, -partners en collega’s.
Wat zal je doen?
- Je ondersteunt projectarchitecten tijdens het volledige traject (opmaak bestaande toestand,
ondersteuning voorontwerpplannen en visualisatiebeelden, opmaak omgevingsvergunning,
ondersteuning bij uitvoering).
- Je bereidt de plannen en documenten tot in de puntjes voor en levert deze volgens de
afgesproken deadlines aan.
- Je houdt rekening met de geldende wetgeving en het omgevingsloket is een vaste waarde in
jouw dagschema.
- Een belangrijk onderdeel van jouw takenpakket is 3D-modeling in Sketch’Up.
- Je werkt kritisch aan een project en signaleert bouwtechnische problemen aan de
projectarchitect.
- De bouwtechnische details en administratie van een project zijn bij jou in goede handen:
onder druk blijft de kwaliteit van het werk hoog.
Wat maakt van jou de geknipte kandidaat?
- Je bezit een bachelor toegepaste architectuur
- Je hebt minstens 1 jaar relevante beroepservaring en ervaring met 3D-modeling
- Je levert graag kwaliteit af, werkt nauwkeurig en planmatig
- Je bent een teamplayer die zelfstandig kan werken aan dossiers
- Je bent flexibel en kan snel schakelen in functie van veranderende prioriteiten
- Nieuwe informatie verwerk je snel en accuraat
- Je handelt proactief, hebt inzicht in het bouwproces en signaleert snel bouwtechnische
problemen

-

Je hebt reeds stevige softwarekennis van Vectorworks, SketchUp en MS-Office opgebouwd
of je bent bereid je hierin snel bij te scholen

Wat heeft Veld K architecten jou te bieden?
- Een gevarieerd takenpakket in overleg met jouw ervaring, competenties en wensen
- Je krijgt een marktconform loon (incl. maaltijdcheques van €8/dag, eindejaarspremie,
hospitalisatieverzekering en woon-werkverkeer)
- Je hebt een eigen werkplek met PC/iMac en toebehoren. 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!
- 12 toffe en werklustige collega’s
Plaats van tewerkstelling: Galgenveldstraat 16a, 8700 Tielt
Interesse? Bezorg ons jouw CV en motivatiebrief via info@veldk.be.
Een gesprek bij een goede tas koffie, dat doen we met plezier!
Heb je nog vragen over deze vacature, laat zeker niet na om Ans te contacteren. Je kan haar
bereiken via ans@veldk.be.

