VACATURE (ingenieur-)architect m/v
Erfgoed & Visie is op zoek naar een creatieve (ir-) architect met een passie voor erfgoed
Erfgoed & Visie is een energiek architectenbureau dat gespecialiseerd is in restauratie- en
erfgoedprojecten; van particuliere woningen tot openbare gebouwen en domeinen.
Tijdens het projectproces staan creatief maawerk en respect voor de authenticiteit
van het erfgoed centraal.

Wat verwachten we van jou

Je komt terecht in een team van 17 gemotiveerde architecten, interieurarchitecten en een bouwhistorici waarbij je mee instaat voor de restauratie van waardevol erfgoed. Dit betekent dat je projecten mee begeleidt van bij het voorontwerp tot aan de
oplevering. Er wordt van jou verwacht dat je op een creatieve en eigentijdse manier ingrepen kan ontwerpen in functie van de herbestemming van historische gebouwen
en sites. De aanpak van gesubsidieerde erfgoedprojecten boeit je en je bent in staat
een gebouw op te meten, uit te tekenen en een bouwkundige diagnose te stellen.
Je gaat nauwkeurig, georganiseerd en efficiënt te werk. Je kunt goed overweg met VectorWorks, Sketch Up en het officepakket. De kennis van Photoshop en Indesgin is een
pluspunt. Het spreekt voor zich dat de opleiding Monumenten- en Landschapszorg of Erfgoedstudies een meerwaarde is. We verwachten van je een langetermijnsengagement.

Aanbod

We bieden een afwisselende job en een leuke werkplek in een historisch en groen kader. Je komt terecht in een team van enthousiaste zelfstandige medewerkers. Je krijgt
snel projectverantwoordelijkheid, maar je wordt daarbij gecoacht door een mentor.

Competenties:
•
Architect / Ir. Architect
•
•
•
•

Je hebt talent in ontwerpend onderzoek
Een opleiding in Master in Monumenten- Landschapszorg of Erfgoedstudies is een
meerwaarde, of je bent bezig met de opleiding
Ervaring is een plus punt
Kennis van VectorWorks, Adobe Photoshop, Indesign, Sketch Up, Officepakket

Attitude:
•
Je hebt een passie voor erfgoed
•
•
•
•
•

Je hebt inzicht in bouwfysische en bouwtechnische aspecten
Je bent analytisch en weet het overzicht te houden
Je kan zelfstandig werken en je neemt graag initiatief maar je bent ook een
teamplayer
Je bent nauwkeurig en resultaatgericht
Je bent betrouwbaar en discreet

Interesse?

Stuur je motivatiebrief, CV en portfolio: Benedikte@erfgoed-en-visie.be
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