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

Architect
Functie

Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van diverse projecten van ontwerp t.e.m. uitvoering en
dit in rechtstreeks contact met de opdrachtgever. Je kan rekenen op de steun van onze assistentarchitecten of tekenaars voor o.a. het opstellen van de aanvragen van de omgevingsvergunningen
(stedenbouwkundig luik).
Je neemt de leiding op bij volgende fasen van het project: opmeten en uittekenen van een bestaande
toestand, uitwerken voorontwerp en uitvoeringstekeningen, opmaken uitvoeringsdetails,
bouwtechnische aspecten (in samenwerking met de tekenaars voor het uitwerken van het
voorontwerp tot uitvoeringstekeningen), administratieve aspecten (opbouw dossier, opvolging
dossier in samenwerking met onze administratieve kracht), 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 masterdiploma architectuur of bouwkunde. Interesse en kennis van EPB,
erfgoed en projecten in het landelijk gebied zijn zeker een pluspunt!
Je bent 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!

Ervaring
1 à 3 jaar
Interesses

Architectuur
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Jouw dna

Gedreven
Betrouwbaar
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Studie

Aanbod

Opleiding
toegepaste
architectuur,
interieurarchitect of
bouwkunde

Interesse

Plaats
tewerkstelling

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 zal hoofdzakelijk werken vanuit ons kantoor in Ieper maar indien
noodzakelijk kan je ook in één van onze andere kantoren terecht. Ontdek al onze troeven hier.

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. We garanderen je steeds een antwoord!
Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Carlos Roelens.
Wie zijn we?

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

Ter Waarde 48
8900 Ieper

