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vacature
Project Architect/
Designer België
(4/5e - voltijds)

De functie: project architect/designer

Wij zijn opzoek naar een gedreven (project) Architect, Designer ter
uitbreiding van het Belgische team. Start op korte termijn tot oktober 2022
met mogelijkheid tot verlenging. Op basis van een tijdelijke
arbeidsovereenkomst of als ZZP’er of op zelfstandige basis.
Als Project Architect, Designer bij Ideal Projects duik je iedere dag in nieuwe
uitdagingen. Of het nu gaat om het ontwikkelen van concepten voor kantoor,
hospitality of experience of de begeleiding van de realisatie van nieuwbouw,
renovatie of een interieur project, je weet hoe je deze aanpakt.
Vind je het fantastisch om zelfstandig te werken aan projecten en dit met
veel enthousiasme te doen en weet je alle ballen in de lucht te houden en
ondertussen je team te motiveren en mee te nemen op reis naar een
tevreden eindgebruiker? Voel jij je als een vis in water tijdens een ontwerpen bouwproces en lijkt het je leuk om als de kans zich voordoet ook in
Nederland in (deel) project een bijdrage te leveren. Dan zoeken we jou

Wat je doet

Je bent in deze rol betrokken bij alle fases van een bouwproces. Van een
schetsontwerp tot aan de realisatie en oplevering. Je bent zowel sterk in de
ontwerpfase als tijdens de uitvoering in het management van de realisatie. In
deze rol organiseer je vergaderingen en heb je contact met de
opdrachtgevers, adviseurs en aannemers. Je werkt samen met alle
bouwpartners en natuurlijk ook met je collega teamleden. Verder heb je
nazicht en controle op budgetten, materialen, uitvoeringsplannen en
technische bestanden.

Ideal Projects

We design & build your essential space.
Het gaat niet alleen om wat je ziet, maar om hoe het voelt. Ideal Projects
ontwerpt en realiseert ruimtes waarin je voelt waar het om gaat. Of het nu
gaat om een werkplek waar je effectief kunt werken, focussen en ontmoeten
of een hospitality ruimte waar bezoekers zich direct welkom en op hun gemak
voelen.
Ideal Projects neemt opdrachtgevers mee in het hele traject, van het
opstellen van de juiste ruimtevraag en ontwikkeling van een passend concept
tot de realisatie van de ruimte die past. Ondertussen wegen we in iedere
keuze en voorstel de impact af die deze heeft op de planeet. Omdat het
gezond houden van die ruimte, voor ons allen essentieel is.

Wie je bent

Je bent in het bezit van een master architectuur, bachelor
interieurarchitectuur of op gelijkwaardig niveau door ervaring in de praktijk.
Jouw werk- en werf ervaring is minimaal 3-5 jaar bij voorkeur opgedaan in
een internationale context. Tegenwoordig is ook het werken op afstand via
telewerken de norm en spreekt het voor zich dat je de gebruikelijke tools
beheerst. Je schrijft en spreekt behoorlijk Engels en Frans. Beheers je ook
nog andere talen dan heb je alvast een belangrijke pre in de pocket.
Je bent in staat om op een creatieve en plezierige wijze ideeën en
oplossingen aan te dragen en deze te verwoorden binnen en buiten je team.
Je bent een gestructureerd persoon die kan organiseren en plannen. Je durft
er voor uit te komen dat er ook dingen zijn die je niet weet of kan en durft
hier de hulp van een collega voor te vragen.
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Wat wij bieden

-

Een plezierige werkomgeving met een gezellig en kundig team waar
je mee kunt samenwerken.
Een uitdagende baan met toonaangevende (internationale) klanten.
Een flexibele werkomgeving wisselend op kantoor, onderweg en op
de bouw.
Aandacht en mogelijkheden voor je persoonlijke ontwikkeling.
Een goed marktconform salaris met uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Nieuwsgierig en wil je meer weten over ons DNA, aanpak en portfolio?
Kijk dan op onze website www.idealprojects.com voor een impressie.

Ben jij één van ons?

Stuur dan je CV, portfolio en motivatie uiterlijk 7 januari 2022 naar Madelon
van der Meer via info@idealprojects.com
Wanneer je op papier een match bent, nodigen we je snel uit voor een eerste
kennismaking. Live of via Teams, dat is nog een beetje afhankelijk van de
actuele situatie. Als het kan heeft live onze voorkeur, onze business is
mensen business. Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je bellen
met Serge Maes via telefoonnummer + 32 (0) 475 89 16 98.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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