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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. Wegens de groei van ons bureau zijn wij op zoek naar een 
PR en Portfolio manager.

De uitdaging

Als PR en Portfolio manager ben je verantwoordelijk voor de algemene 
vormgeving op bureau. Je bent het aanspreekpunt binnen en buiten het 
bureau met betrekking tot PR, portfolio en andere vorm-gerelateerde 
taken.

Takenpakket

― Up-to-date houden van portfolio
― Bijhouden van social media
― Actualiseren website
― Vormgeven van schetsontwerpen
― Algemene vormgeving:
      ― opmaak en lay-out van documenten
      ― opmaken en vormgeven van teksten voor lezingen  
            en  projecten
      ― het vormelijke aspect uitwerken voor  
            kandidaatstelling van wedstrijden

Profiel

― Je hebt een diploma:
      ― Master Architectuur
      ― Bachelor/Master Interieurarchitectuur
      ― Bachelor Interieurvormgeving
      ― Bijkomende opleiding Grafische Vormgeving is een  
            pluspunt
― Affiniteit en interesse in de architectuur en restauratie
― Kennis van MS Office, InDesign en Photoshop
― Kennis van AutoCAD is een pluspunt

Aanbod

― Een mooie werkplek in een rustige omgeving
― Een jong, dynamisch team
― Aantrekkelijke verloning
― Voorkeur voor een fulltime job, een jobtime van 3/5 of   
      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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