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Callebaut Architecten is een Belgisch 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 20-tal 
medewerkers.

De uitdaging
Je hebt een staffunctie. Als lid van het kernteam ben je als HR medewerker hét 
aanspreekpunt voor de medewerkers op bureau. Je bent de verbindende factor 
tussen de verschillende niveaus binnen de organisatie.

Takenpakket
― Fungeren als aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor alle niveaus    
     binnen de organisatie
― Interne communicatie opvolgen en indien nodig verbeteren
― Faciliteren, organiseren en coördineren van reflectie- en loongesprekken
― Opstellen van vacatures
― Opvolgen van functieprofielen en relevante competenties
―  Verwelkomen en inwerken van nieuwe medewerkers
― Helpen en/of begeleiden van werknemers met (prestatie)problemen
― Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers via    
      bijscholing en/of trainingen
― Vormgeven van het uitstroombeleid van de organisatie
      (ontslagen, reorganisaties en exitgesprekken)
― Organiseren van vergaderingen, teambuildings en externe evenementen
― Opvolgen van de agenda

Profiel
― Je hebt een diploma in een menswetenschappelijke richting of 
     gelijkwaardig door ervaring
― Affiniteit en interesse in de Architectuur en Restauratie zijn een pluspunt
― Je hebt ervaring in het werken met vrije beroepen
― Je hebt een bemiddelende, maar directieve communicatiestijl
― Je kan vanuit metaperspectief kijken naar wat gebeurt op bureau
― Je bent assertief

Aanbod
― Een mooie werkplek in een rustige omgeving
― Een jong, dynamisch team
― Marktcompetente verloning
― Een jobtime van 4/5 is bespreekbaar

Motivatiebrief en CV: sarah@callebaut-architecten.be

Wij nodigen je uit voor een verkennend gesprek en een voorstelling van onze 
projecten en kantoor. 
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