VACATURE (ingenieur-)architect m/v
Erfgoed & Visie is op zoek naar een creatieve (ir-) architect met een passie voor erfgoed
Wil jij jouw werkplek in de statige Nationale Bank in Antwerpen of liever in een knusse boswachterswoning
in een kasteelpark in Malle? Solliciteer dan bij Erfgoed & Visie en wordt deel van ons team!

Boeit het jou om erfgoedprojecten op te volgen van voorontwerp tot oplevering? Wil je hierbij je
analytisch, bouwfysisch en technisch talent ten volle inzetten? Vind je het een uitdaging om nieuwe
architectuur in te vullen op historische sites en gebouwen? Of om op zoek te gaan naar een ideale
herbestemmming voor een historische site? Je gaat nauwkeuring te werk bij het opstellen van meetstaten,
lastenboeken en detailtekeningen? Dan ben jij de creatieve architect waar wij naar op zoek zijn!

Wie zijn we

Erfgoed & Visie is een energiek architectenbureau dat gespecialiseerd is in restauratie- en
erfgoedprojecten; van particuliere woningen tot openbare gebouwen en domeinen. Wij dragen tijdens
het projectproces creatief maatwerk en respect voor de authenticiteit van het erfgoed hoog in het
vaandel.

Aanbod

We bieden een afwisselende job en een leuke werkplek in een historisch kader. Daarbij kan je zelf kiezen
voor onze locatie in het hartje van Antwerpen of voor een groene omgeving in Oostmalle. Telkens kom je
terecht in een enthousiast team gemotiveerde architecten, interieurarchitecten en bouwhistorici. Je krijgt
snel projectverantwoordelijkheid, maar je wordt daarbij gecoacht door een mentor.

Competenties:
•
•
•
•
•

Architect / Ir. Architect
Je hebt talent in ontwerpend onderzoek
Een opleiding Master in Monumenten- en Landschapszorg, Master in conservation of Monuments and
Sites of Erfgoedstudies is een meerwaarde, of je bent bezig met de opleiding
Ervaring is een pluspunt, maar geen vereiste
Kennis van VectorWorks, Adobe Photoshop, Indesign, Sketch Up, Officepakket

Interesse?

Stuur je motivatiebrief, CV en portfolio naar Benedikte@erfgoed-en-visie.be
Bezoek zeker onze website: www.erfgoed-en-visie.be.
Twijfel je nog of wil je nog meer weten over de job, kom dan zeker naar onze startersdag op 22 april 2020!
Meer info hierover vind je op facebook.
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