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VACATURE STAGE (IR)ARCHITECTUUR 
 
 
Veld K architecten zoekt een gedreven stagiair (ir)architect.  
 
 
Je bent gebeten door architectuur en wil je verdiepen in het architectuurproces van A tot Z? 
Learning by doing past volledig bij jou? Je bent gemotiveerd en bereid om bij te leren? 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?  

- We leren jou stap voor stap het bouwproces van A tot Z. Je wordt ingeschakeld in zowel het 
uittekenen van bestaande toestanden, de opmaak van het voorontwerp, het uittekenen van 
omgevingsvergunningen, de opmaak van aanbestedingsdossiers en de opvolging van 
werven. Het takenpakket wordt besproken in functie van jouw kunnen.  

- Je komt in aanraking met diverse types projecten (woningbouw, KMO, enz.) 
 
Wat maakt van jou de geknipte kandidaat? 

- Je bent kritisch op je output en stelt de nodige vragen om vooruit te geraken in het 
leerproces 

- Je handelt proactief 
- Je kan zelfstandig werken, maar bent ook een teamplayer 
- Je beschikt over volgende softwarekennis: Vectorworks, Sketch’Up en MS Office. Of je bent 

bereid je bij te scholen. 
 
Wat heeft Veld K architecten jou te bieden?  

- Een gevarieerd takenpakket op jouw maat 
- Een marktconform loon  
- 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.  
 
 
 
 
 


