
(IR-) ARCHITECT VOOR ONDERSTEUNING TEAM

Stramien cv is een dynamisch ontwerpbureau, dat sterk inzet op het creëren van duurzame 
maatschappelijke meerwaarde. Ons portfolio is samengesteld uit zeer uiteenlopende projecten, die 
zich situeren in woning- en appartementsbouw, kantoorbouw, openbare gebouwen, scholen, (groene) 
publieke ruimte, stedenbouw en ruimtelijke planning.

Voor de versterking van ons team zijn we op zoek naar een creatieve (ir.) architect met een sterk 
inspirerend karakter en een groot ontwerpend vermogen. Hij of zij neemt intensief deel aan het 
ontwerp, de uitwerking en de opvolging van projecten, dit in samenwerking met een sterk team met 
ervaring op diverse domeinen. Je wordt opgenomen in een jong bureau, samengesteld uit architecten, 
stedenbouwkundigen, interieurarchitec-ten en landschapsarchitecten die graag kennis en knowhow 
met elkaar delen.  
 
Jouw profiel

- diploma (ir)- architect
- minimaal 2 jaar ervaring met ontwerpopdrachten waarin conceptvorming, complexiteit en 

duurzaamheid een voorname rol spelen 
- goede skills met handmatig schetsen, ruime ervaring met sketch-up en 3D 

voorstellingstechnieken
- kennis van Revit is een meerwaarde
- een goede taalvaardigheid (NL) en schrijfkunst is een pluspunt
- je bent weinig stressgevoelig en je kan zeer flexibel werken
- je kan omgaan met strikte deadlines en bent bereid om je resultaatsgericht te organiseren

Wat zijn jouw sterktes?

- je hebt een groot ontwerpend vermogen en je kan op korte termijn concepten uitwerken tot 
inspirerende vormgeving en heldere architectuur

- je hecht belang aan de goede uitwerking en opvolging van projecten
- je beschikt over goede computervaardigheden 
- je bent geïnteresseerd in architectuur, beeldende kunst en kunst in het algemeen

Wat kunnen wij bieden?

- een fulltime of parttime positie (minimaal 4/5) in een boeiende en beslagen onderneming
- een boeiende ervaring binnen een creatieve en duurzame werkomgeving
- veelzijdige en uitdagende projecten
- een correcte verloning op zelfstandige basis
- een job met doorgroeimogelijkheden als coöperant in onze coöperatie

Indien je je hierdoor aangesproken voelt, richt dan een sollicitatie met CV (per mail) aan

Stramien  architectuur en ruimte cv
Mechelsesteenweg 271 bus 5, 2018 Antwerpen
aanwervingen@stramien.be


