Architectuur en stedenbouw is méér dan het functioneel en duurzaam ontwerpen van gebouwen en sites. Het is dromen,
wensen en verwachtingen van mensen capteren, uitpuren, overtreffen én daarna vorm geven.

Kan jij jou hierin vinden, dan ben jij onze man/vrouw!

De Job
Als medewerker binnen ons kantoor werk je mee aan diverse projecten van ontwerp tot uitvoering. De projecten variëren
sterk in schaal en type waarbij je telkens voor nieuwe uitdagingen komt te staan. Je werkt samen in een team waar jong
enthousiasme en ervaring dynamisch samen gaan.

Jij
Wij zijn op zoek naar een creatieve architect-assistent met ervaring (of zonder ervaring en extra veel goesting) en een
passie voor masterplanning, design en architectuur. Je houdt van samenwerken, je bent leergierig en niet bang van een
uitdaging en je bent bereid er iedere dag er volle bak in te vliegen. Je hebt de drive om jezelf steeds verder te ontwikkelen
en je bijt je graag vast in een project. Maar je bent vooral niet té braaf.

Wij
Wij bieden jou een boeiende job binnen een dynamisch kantoor in volle groei. Bij ons gaan creativiteit en open
communicatie binnen een sterk team en een toffe werkplek hand in hand.

Onze missie is om bouwheren te inspireren, motiveren en creatief te ondersteunen bij hun belangrijk
ontwerptraject en zo de leefomgeving positief te activeren.
In dit geval willen we ook jou graag inspireren! Je mag er op rekenen dat we jou met plezier zullen begeleiden!
Ons aanbod:
 Kantoor waar informaliteit, open werksfeer en vooral de medewerkers centraal staan
 Uitdagende en uiteenlopende projecten in diverse sectoren waar jij jouw architecturaal ei ongetwijfeld kwijt kan
 Even uitdagende en uiteenlopende collega’s die zorgen voor een fijne werksfeer
 Goede balans tussen het bieden van ondersteuning en de mogelijkheid om zelfstandig te werken
 Ruimte voor eigen initiatieven
 Een creatieve en aantrekkelijke werkplek in een nieuwe kantooromgeving waar je je meteen thuis voelt
 Kortom … jouw droomjob!

Interesse ?
Zend je portfolio en CV naar: lien.vansteenkiste@groep3.be – www.groep3.be

