Studio Thys Vermeulen
Onderwerp

Vacature

Projectleider met ervaring
Studio Thys Vermeulen heeft een ontwerpagenda met een sterk conceptueel en organiserend vermogen.
De studio heeft een uitstekende ervaring aan procesmanagement opgebouwd welke wij combineren met
een brede kennis van materialen en constructietechnieken. Hierdoor zijn wij in staat om over
verschillende schaalniveaus heen te werken; gaande van stedenbouwkundige visies en masterplanning,
publieke gebouwen en collectieve huisvestingsprojecten tot woningen en interieurs voor private
opdrachtgevers.
Recent leverde het bureau de bouw van 86 sociale woningen in Asse op, alsook de bouw van een
basisschool in centrum Brugge. Momenteel loopt de werf van een sporthal en jeugdhuis
(passiefstandaard) op Linkeroever. Maar er zijn ook nog heel wat projecten in werf; de bouw van 150
sociale woningen in Deurne, een woonzorgcentrum in Kortrijk dat deel uitmaakt van de Pilootprojecten
Zorg, de bouw van 49 woongelegenheden in Borgloon, de uitbreiding van het gemeentehuis in
Langemark, een ontvangstpaviljoen voor een recreatiedomein en enkele projecten voor particuliere
bouwheren. Nieuwe projecten binnen het bureau zijn onder meer een onderzoek naar herbestemmingen
van kerken en de bouw van collectieve woonprojecten.
Studio Thys Vermeulen is op zoek naar een gemotiveerde architect om mee te werken aan diverse
projecten. Indien je gedreven en zelfstandig kan werken, een team kan aansturen en organiseren, open
staat om in nauwe samenwerking met de partners een project te ontwikkelen, stuur ons dan een korte
motivatie, cv en portfolio naar info@studiothysvermeulen.be
Profiel:
•
•
•
•
•
•

Je bent afgestudeerd (ir.-)architect.
Je hebt minimum 3 jaar ervaring in soortgelijke bouwprojecten.
Vlotte kennis van de Nederlandse taal is vereist.
Je bent leergierig en geïnteresseerd in alle facetten van het bouwen.
Je bent zelf-kritisch en kan gestructureerd werken.
Vereise softwarekennis; CAD (Vectorworks), MS Office, Adobe Creative suite, Sketch-up.

Taakomschrijving:
•
Verantwoordelijk voor realiseren groepswoningbouw- en/of utiliteitsprojecten in België.
•
Zelfstandig uitwerken van projecten vanaf voorontwerp.
•
Begeleiding en opmaak van bestekken en kostencalculaties.
•
Directievoering tijdens de bouw.
•
Overleg met opdrachtgevers en alle andere bouwpartners.
•
Ontwerpmatig denken.
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