Om kwaliteitsvol werk te leveren aan onze klanten zoeken wij versterking (m/v) voor ons kantoor te
Roeselare of Warcoing:

assistent-architect
Functie

Je ondersteunt de architect. Hierbij help je bij het opstellen van stedenbouwkundige aanvragen en
ben je verantwoordelijk voor volgende taken: opmeten en uittekenen van een bestaande toestand,
uitwerken voorontwerp en uitvoeringstekeningen, opmaken uitvoeringsdetails, bouwtechnische
aspecten, administratieve aspecten (opbouw dossier, opvolging dossier), maar eveneens het
toetsen van het project aan het wettelijk en ruimtelijk kader.
Daarnaast sta je ook in voor de opmaak van de meetstaat en het lastenboek. En ten slotte neem je
ook de technische ondersteuning op de werven voor jouw rekening.

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 Autodesk Revit is zeker een pluspunt!
Ervaring is op zich niet noodzakelijk, maar wel een pluspunt. Er wordt in team samengewerkt met
architect, assistent- architect en stedenbouwkundige specialist. Je bent wel iemand die graag de
handen uit de mouwen steekt en dit zowel in de projecten die je zelfstandig opneemt als in de
projecten die je in team afwerkt. Initiatiefnemers moedigen wij steeds aan! Bovendien beheers je
voldoende het Frans om ook samen met de architecten in ons kantoor in Wallonië aan projecten te
werken.

Aanbod

Je kan werken in een zeer dynamische organisatie van gedreven vakmensen waar jouw initiatief en
vakmanschap zeker zullen worden gewaardeerd. Je kan rekenen op een professionele ondersteuning
en een motiverend loonpakket. Je kan terecht in onze kantoren te Roeselare en Warcoing.

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 en welke ervaring uit het bedrijfsleven je
meebrengt. Solliciteren doe je via onze website www.unitedexperts.be/jobs. Doorklikken op
‘SOLLICITEER NU!’ bij de job naar jouw keuze.
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 projecten en
erfgoed alsook industriebouw. Ontdek onze diensten en realisaties op www.parallelarchitecten.be.

Parallel, partner van United Experts cvba, zoekt een assistent-architect.

Profiel

Starter
Eerste werkervaring

Interesses

Bouwtechnische
aspecten
Bouwprojecten
Architectuur

Jouw dna

Gedreven
Betrouwbaar
Flexibel
Ondernemend

Studie

Opleiding
toegepaste
architectuur,
interieurarchitect of
bouwkunde

Plaats
tewerkstelling

° Koning Albert Ilaan 132 bus 3B
8800 Roeselare
° Rue des Tilleuls 2B
7740 Warcoing

