VACATURE PROJECTARCHITECT

In 2014 hebben 3 architectenbureaus beslist om hun complementerende creativiteit en ervaringen te bundelen en samen te werken als één
bureau, UAU collectiv. Ondertussen zijn we reeds een team met veel ervaring op verschillende domeinen. We geloven in het dele n van ideeën
en inspiratie alsook het bundelen van krachten zodat wij iedere opdracht met een open geest kunnen benaderen. Hierdoor kunnen we inspelen
op de voortdurend veranderende sociale en dynamische omgeving en dit met oog voor kwaliteit op een hoger niveau. Onze kantoren zijn
gevestigd op de Kunstlaan in Hasselt en het team bestaat momenteel uit 28 medewerkers. De ambitie van UAU collectiv zorgt ervoor dat we
momenteel op zoek zijn naar een gemotiveerde collega als onmiddellijke versterking van ons enthousiast team.

Jouw uitdaging
-

Jouw rol is in ontwerpend onderzoek & organisatie en in de uitwerking & uitvoering van ontwerpen.

-

Je begrijpt de behoefte van onze opdrachtgevers en partners en inspireert hen met jouw creatieve en onderbouwde voorstellen.

-

Je slaagt erin de doelstellingen van de opdrachtgevers en partners te vertalen in frisse en duurzame concepten en/of realisaties.

-

Complexe, technische opgaven beantwoord je met heldere ruimtelijke oplossingen.

-

Concreet zet je deze ideeën om in een werkbare oplossing met een meetbaar resultaat.

-

Je hebt goede kennis van het bouwtechnisch aspect met een argusoog voor detail.

-

Je hebt verschillende jaren ervaring in de bouw.

-

Je hebt een affiniteit voor het ontwerpen van diverse programma's.

-

Je kan stressbestendig omgaan met deadlines.

Jouw profiel
−

Je hebt een diploma (ingenieur) architect

−

Je hebt kennis van 2D of 3D software voor technische tekeningen - Archicad

−

Je hebt kennis van 3D-software voor visualisatie – Sketchup

−

Je beheerst Microsoft office en Adobe

−

Je bezit voldoende technisch inzicht, bent accuraat en stressbestendig. Je streeft ernaar om de taken binnen de vooropgestelde
tijdslimieten te realiseren.

−

Je bent een goede teamspeler en flexibel in een team van ontwerpers, projectleiders en tekenaars

−

Je kan teamleden aansturen en leiding geven

−

Je bent communicatief in NL of EN

−

Je gaat gemotiveerd en enthousiast te werk

−

Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen vervoer is noodzakelijk

Heb je interesse om deel uit te maken van ons team? Stuur ons dan je cv en portfolio naar info@uaucollectiv.com. Voor meer informatie, aarzel
niet om contact met ons op te nemen en neem alvast een kijkje op onze website www.uaucollectiv.com.

Met creatieve groeten,
Team UAU collectiv
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