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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
Als rechterhand van de zaakvoerder zal je instaan voor de planning van de 
verschillende projecten. Je doet aan projectopvolging en voortgangscontrole 
t.e.m. de oplevering en dit alles met het oog op de financiële rapportering. Je werkt 
samen met de projectarchitecten en staat in voor de organisatie van de operationele 
projecten. Daarnaast biedt je  ondersteuning bij financiële onderhandelingen en 
zoek je mee naar tools om je job zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. 

Takenpakket
― Duidelijke en betrouwbare communicatie zorgen er voor dat je als people- 
      manager de medewerkers kan motiveren
― Plannen en organiseren heb je in de vingers
― Je werkt nauwgezet, maakt duidelijke afspraken en volgt de voortgang van         
      de lopende zaken punctueel op
― Je bent graag bezig met cijfers, het maken en analyseren van financiële                
      rapporteringen en het implementeren van de inzichten in de planning is  
      dagelijkse kost
― Je stelt efficiëntie voorop en implementeert dan ook graag processen en   
      structuren
― Je behoudt het overzicht en stelt prioriteiten 

Profiel
― Proactieve master of ingenieur met uitstekend organisatietalent
― Ervaring in financiële rapportering 
― Ervaring met Excel en CRM pakketten is essentieel
― Kennis van de Bouw en ervaring in de job is een pluspunt

Aanbod
― Je komt te werken bij een innovatief Architectenbureau die met veel  
      enthousiasme hun projecten tot een goed einde brengen
― Een uitgelezen kans om ervaring op te doen & je verder te ontplooien   
      binnen een financieel gezond en groeiend bedrijf 
― Een gevarieerd takenpakket met verantwoordelijkheden 
― Betrokkenheid bij alle projecten
― Je mag rekenen op een mooi salaris afhankelijk van jouw ervaring,  
      competenties en opleiding, aangevuld met een uitgebreid pakket aan  
      extralegale voordelen
― Een voltijdse (40u/w) of deeltijdse tewerkstelling 
― Je wordt tewerkgesteld in een historisch pand in Drongen, op fietsafstand  
      van Gent

Motivatiebrief en CV: info@callebaut-architecten.be
Wij nodigen je uit voor een verkennend gesprek en een voorstelling van onze 
projecten en kantoor. 
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