POOT architectuur, gevestigd te Antwerpen, is een relatief jong bureau dat echter reeds een noemenswaardig portfolio
heeft opgebouwd. Momenteel bestaat POOTuit een multidisciplinair team van 6 gedreven, enthousiastelingen. De
medewerkers hebben elk hun eigen kwaliteiten die uitermate complementair zijn.
Naast deze vaste opstelling gaat het bureau regelmatig samenwerkingen aan met andere architectuurbureaus.
Ons werkveld is breed, en we trachten dit steeds te blijven nastreven door zowel voor particuliere opdrachtgevers te
blijven werken als in te zetten op openbare projecten. Beiden geven andere inzichten en bekwaamheden.
We willen maatschappelijk relevant werk maken en denken tegelijk over tijdloosheid, los van tendensen.
Om de groei van ons bureau te ondersteunen, kijken we uit naar een creatieve, ambitieuze en ervaren architect met zin
voor initiatief, en dit voor een voltijdse samenwerking.
Uw takenpakket:
•
•
•
•
•

Je stuurt mede het ontwerpteam aan
Met je ervaring ondersteun je uw teamgenoten onder andere op vlak van bouwkundige vragen, normen en
wetgeving, ……
Je leidt een project tijdens de ontwerp- en/of uitvoeringsfase
Je maakt ramingen
Je schrijft bestekken

Uw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je behaalde het diploma van architect of ingenieur-architect
Je beschikt over minimum 4 jaar relevante ervaring
Je gaat stressbestendig om met deadlines
Je motiveert de mensen rondom u en communiceert vlot
Je bent een goede teamspeler, flexibel
Je kan probleemoplossend werken en denken
Je bent creatief en innovatief, met oog voor het geheel en het detail (ook voor het technische aspect van het
dossier)
Je begeleidt de projecten doorheen het volledige bouwtraject, van ontwerp tot oplevering

Software
•
•

Je hebt een goede kennis van, Sketchup, Vectorworks, Rhino, …..
Basiskennis van Adobe Photoshop, Indesign en Illustrator

Ben jij onze nieuwe collega?
Dan kijken we uit naar je portfolio en je motivatiebrief met CV, te sturen naar info@poot-architectuur.be .

