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VACATURE
ref “mei2019/archi”
(ir)architect (m/v)

Het “architecten- en studiebureau DENC!-STUDIO” profileerde zich van bij haar oprichting als een leergierige en
veranderingsbereide ‘vernieuwer’ en ambieert een moderne manier van werken waar innovatie steeds een
doelstelling blijft: consequent, consistent en continu.
Extra randvoorwaarden inzake duurzaam bouwen worden niet aanzien als een verarming of beperking van de
ontwerpvrijheden, doch eerder als een toegevoegde logica aan het ontwerpproces, als extra uitdaging en
aanknopingspunt voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Inzake milieuproblematiek wordt geen struisvogelpolitiek
gevoerd waar de problemen worden genegeerd. Er wordt een open houding aangenomen, waar vooruit wordt
gekeken en geopteerd voor een constructieve strategie “van start tot oplevering”; “van het stedenbouwkundig tot
het materiaalniveau”.
DENC!-STUDIO is een gemotiveerde ploeg die garant wil staan voor een professionele aanpak, waarbij functionaliteit
en haalbaarheid kunnen worden gekoppeld aan architecturale vernieuwing en ruimtelijke kwaliteit in een
hedendaagse en sobere vormgeving, met een doorlopende aandacht voor detaillering, duurzaamheid en
gebruiksvriendelijkheid.
Heden zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers.
Geïnteresseerd?
Verras ons en stuur uw motivatiebrief, cv en/of portfolio naar info@denc-studio.be.
Alleen digitale kandidaturen komen in aanmerking.

DENC!-STUDIO zoekt een ervaren project(ir)architect!
Uw profiel:
U beschikt over een diploma “(ingenieur)-architect” of gelijkwaardig door ervaring én:
u spreekt heel vloeiend Nederlands; liefst ook vloeiend Frans en Engels;
u bent geïnteresseerd in een voltijdse baan; u ambieert geen bijberoep;
u kan minstens 5jaar relevante beroepservaring voorleggen;
u communiceert vlot met verschillende doelgroepen;
u profileert zich in de eerste plaats als groepsspeler, maar u kunt ook goed zelfstandig werken en
coördineert acties/tijd/middelen;
u ontwerpt in relatie tot het Programma-van-Eisen snel en creatief;
u hebt oog voor presentatie en visualisatie;
u houdt van multitasking en bent stressbestendig. Ook onder verhoogde druk blijft u de kern van de zaak
zien en blijft u kwaliteitsvol werk afleveren. U bent een organisatietalent en werkt stipt;
u toont een stevige PC-vaardigheid. U werkt vloeiend met MS-office, Autodesk-autocad, Sketchup en
Adobe-photoshop. Kennis van BIM, Illustrator en Indesign zijn een pluspunt;
u bent gepassioneerd door duurzaam en energiebewust bouwen. Een gepassioneerde interesse in dit
specifiek vakgebied is een must;
u bent leergierig;
u hebt gevoel voor cijfers, maar ook een juridisch correct en bouwtechnisch vakjargon schrikken u niet af;
u bent werklustig en flexibel, met de nodige zin voor verantwoordelijkheid;
u hebt een uiterst betrouwbare en discrete persoonlijkheid. U weet vertrouwelijke informatie ook als
dusdanig te behandelen;
u beschikt minstens over een rijbewijs B;
u bent op korte termijn beschikbaar; een snelle indiensttreding wordt vooropgesteld.
Taakomschrijving:
U hebt een gevarieerd takenpakket met voornamelijk volgende taken:
u werkt mee aan wedstrijddossier en kandidatuurstellingen;
u verzorgt de volledige begeleiding van dossiers: het opmaken van schets- en voorontwerpen,
bouwaanvraagdossiers, bestekken/ meetstaten, aanbestedingsdossiers/prijsvergelijkingen/werfbegeleiding
en –verslagen;
u krijgt taken toebedeeld m.b.t. koudebrugvrij detailleren, energieverbruik-simulaties ed.;
u overlegt met uw collega’s, maar tevens met externe administratieve diensten (bv. stedenbouw,…),
adviseurs (bv. m.b.t. stabiliteit, akoestiek,…), aannemers en andere bouwpartners.
Wij bieden u:
een voltijdse baan in een toekomstgericht bedrijf dat kwalitatieve diensten aanbiedt;
competitief loon in onderling overleg; in relatie met jouw ervaring en jouw competenties;
een dynamische en toffe werkomgeving, waarin teamspirit centraal staat maar ook persoonlijke
gedrevenheid sterk wordt gewaardeerd;
een team met een krachtige visie, maar ook ruimte is voor uw inbreng en ideeën;
een gevarieerd portfolio aan opdrachten: privaat/publiek, residentieel/niet-residentieel,
individueel/collectief/cohousing, …
de mogelijkheid om uw talenten verder te ontwikkelen door oa begeleiding en aanvullende vorming.
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