Om kwaliteitsvol werk te leveren zoeken wij versterking voor ons kantoor te Torhout:

Assistent-architect
Functie

Je ondersteunt de architect bij het dossierwerk en ontwerp van de projecten. Meestal gaat het om
projecten in een stedelijke omgeving zoals woningen, maar ook gebouwen waarbij er samen
gezocht wordt naar een nieuwe functie zoals toerisme of kleine ondernemingen en die telkens moet
afgetoetst worden aan de stedenbouwkundige wetgeving en eventueel milieuwetgeving.
Je takenpakket bestaat uit:
1. Je ondersteunt stedenbouwkundige aanvragen:
- Opmeten van een bestaande toestand
- Uittekenen van de bestaande toestand
- Uitwerken voorontwerp
- Uitwerken uitvoeringstekeningen
- Opmaken uitvoeringsdetails
- Bouwtechnische aspecten (in samenwerking met de projectleider het uitwerken van het
voorontwerp zodat uitvoeringstekeningen kunnen worden getekend)
- Administratieve aspecten (opbouw dossier, opvolging dossier)
2. Opmaak meetstaat - lastenboek
3. Projectcoördinatie – werfbezoeken – technische ondersteuning op de werven

Profiel

Je behaalde minstens een attest/ diploma bachelor opleiding optie toegepaste architectuur,
interieurarchitectuur of bouwkunde, een master opleiding architectuur of bouwkunde.
Ervaring is op zich niet noodzakelijk, er wordt in een bouwteam samengewerkt.

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. Ontdek al onze troeven hier.

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. 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.

Startersfunctie

Interesses

Bouwtechnische
aspecten
Bouwprojecten
Woningbouw
Handelszaken

Jouw dna

Gedreven
Betrouwbaar
Flexibel
Ondernemend

Studie

Opleiding
toegepaste
architectuur,
interieurarchitect of
bouwkunde

Plaats
tewerkstelling
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