We zoeken versterking (m/v) voor ons kantoor te Warcoing:

assistent-architect
Startersfunctie

Functie

Je ondersteunt onze architecten bij het tekenwerk van onze projecten. We maken heel wat
ontwerpen voor woningen, zowel in moderne als in landelijke stijl, maar we werken ook aan grotere
projecten in industrie en handel. Je helpt bij het opstellen van de aanvragen voor de
omgevingsvergunning. Daarnaast sta je ook in voor de opmaak van de uitvoeringsplannen en de
opmetingen van de panden.

Profiel

Je behaalde minstens een attest/diploma bacheloropleiding, optie toegepaste architectuur,
interieurarchitectuur of bouwkunde. Of je hebt een masteropleiding architectuur of bouwkunde
achter de rug. Interesse en kennis van EPB is zeker een pluspunt!
Je komt terecht in een Franstalig kantoor, dus het is wel belangrijk dat je je kan uitdrukken in het
Frans.
Ervaring is op zich niet noodzakelijk. Je krijgt namelijk ondersteuning van het team en bouwt zo
jouw kennis uit. We houden wel van initiatiefnemers!

Aanbod

Je komt terecht in een ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor
plezier. Je kan rekenen op een professionele ondersteuning en een motiverend loonpakket. Je kan
werken in ons kantoor te Warcoing, maar je kan ook terecht in het kantoor te Roeselare.

Interesses

Bouwtechnische
aspecten
Bouwprojecten

Jouw dna

Gedreven
Betrouwbaar
Flexibel
Ondernemend

Studie

Opleiding
toegepaste
architectuur,
interieurarchitect of
bouwkunde

Interesse

Ben je geïnteresseerd in ons bedrijf en in de job? Bezorg ons je cv en, nog belangrijker, een brief
waarin je ons uitlegt waarom jij voor deze job kiest. Solliciteren doe je via de website
www.unitedexperts.be/jobs. We garanderen je steeds een antwoord!
Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Christian
Delusinne.

Wie zijn we?

Parallel Architecten, partner van de bedrijvengroep United Experts, is een team van
architecten, ir-architecten en assistent-architecten. Ons team is gespecialiseerd in
verscheidene projecten zoals nieuwbouwwoningen, renovaties, landelijke gebouwen en
industriebouw. Ontdek onze diensten en realisaties op www.parallel-architecten.be

Parallel is partner van het kennisnetwerk van United Experts.
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