VACATURE PROJECT-ARCHITECT RESTAURATIE

Callebaut Architecten is een architectenbureau gespecialiseerd in
renovatie en restauratie van erfgoed. Het bureau focust zich hierbij op
de essentie: het ontdoen van het overbodige en het terugbrengen van
het ‘oude’ cachet en de authentieke sfeer, met het oog op de nieuwe
functie en toekomst. Deze afweging wordt samengevat in de term
‘dynamisch behoud’.
Het bureau heeft een frisse en onderscheidende aanpak door de grote
waarde die gehecht wordt aan wetenschappelijk vooronderzoek.
Momenteel bestaat het bureau uit een interdisciplinaire mix van 16
ingenieur-architecten, architecten en interieurarchitecten met ervaring,
opleiding en interesse in restauratie en monumentenzorg. Deze
kleinschaligheid en gedrevenheid garandeert een persoonlijke aanpak,
een nauwe opvolging en directe communicatie.
Met het oog op verdere groei van ons bureau zijn wij op zoek naar een nieuwe
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project-architect, die de volledige projecttrajecten van enkele herbestemmingsen restauratieprojecten zal opvolgen en leiden.

Profiel
― Master in de ingenieurswetenschappen of architectuur
― Kennis van AutoCAD, MS Office, ArchX en InDesign
― Bij voorkeur min. 12 jaar ervaring in o.a. projectopvolging van
opmaak tot werfopvolging, budgettering en projectplanning
― Je bent open en communicatief
― Je participeert in kennisdeling en -ontwikkeling op het bureau en
draagt zo bij tot de verhoging van het expertiseniveau, het
innovatievermogen en kwaliteitsimago van Callebaut Architecten
― Je kan zowel autonoom werken als delegeren
― Een (klein) team ondersteunen, adviseren en motiveren geeft je
energie
― Ervaring met erfgoed en/of een opleiding monumentenzorg is een
pluspunt, maar geen must. Er kunnen opleidingen worden voorzien.

Wij bieden aan
― Mogelijkheid tot flexibele werktijden
―Een dynamische sfeer met een enthousiast team van 16
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medewerkers
― Een grote variëteit aan boeiende projecten
― Een mooie werklocatie middenin het groen
― Een competitieve verloning op basis van jouw ervaring en kunde
Motivatiebrief en CV: info@callebaut-architecten.be
Wij nodigen je graag uit voor een verkennend gesprek en een
voorstelling van onze projecten en kantoor.
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