Ambitieuze architect / interieurarchitect met ervaring
Studio Groen+Schild is een bureau voor architectuur en interieurarchitectuur met een focus op
renovatie, herbestemming en grootschalige interieurs van publieke gebouwen en innovatieve
werkomgevingen. Een team van 8 mensen werkt aan diverse projecten variërend van de
herbestemming van een rijksmonument tot museum, de renovatie van een gemeentehuis, tot het
ontwerpen van een éénkamerhotel.
We zoeken voor het toenemend aantal opdrachten op het snijvlak van architectuur en interieur een
ambitieuze en ervaren ontwerper, die ontwerpteams kan aansturen en projecten van ontwerp tot
oplevering kan coördineren. Je bent in staat om een visie te vertalen in concrete ontwerpvoorstellen
en deze op overtuigende wijze te presenteren. De ideale kandidaat is goed georganiseerd, werkt
graag zelfstandig en kijkt uit naar meer verantwoordelijkheid. Je hebt ervaring in projecten op het
gebied van renovatie en grootschalige interieurs met innovatieve werkplekconcepten. Integraal
denken en werken in een ontwerpteam met collega’s, opdrachtgever / gebruiker en met verschillende
externe adviseurs is wat je graag doet. We zoeken een bevlogen architect die de volgende stap wil
zetten en kan groeien naar een positie als projectarchitect.
Positie en verantwoordelijkheden:
Onderdeel van het ontwerpteam van Studio Groen+Schild. Werken aan concept ontwikkeling,
ontwerp, uitwerking en realisatie. Aansturen en coördineren van interne ontwerpteams. Maken en
geven van presentaties. Zelfstandig coördineren van projecten met alle externe partijen.
Vereisten:
• Goede analytische en ontwerpvaardigheden
• Pro-actief en optimistisch
• Nieuwsgierig, kritisch, leergierig en vooral hands-on
• Afgeronde HBO opleiding. Kunstacademie Architectonische Vormgeving of HBO Bouwkunde,
gecombineerd met Academie van Bouwkunst
• Minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een functie als (assistent) ontwerper
• Bij voorkeur 40 uur per week beschikbaar
• Software vaardigheden; Autocad en/of Vectorworks, Revit, Sketchup, Photoshop en Indesign
• Goede communicatieve vaardigheden
• Spreekt en schrijft perfect Nederlands
Studio Groen+Schild biedt:
• Unieke werkomgeving in het Havenkwartier in Deventer; herbestemming van industrieel erfgoed,
de begane grond van de Grijze silo.
• Kans om ervaring in alle ontwerpfasen en uitvoering op te doen in een breed scala van projecten
• Kans om deel te zijn van een team met expertise op het gebied van architectuur en
interieurarchitectuur, met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
• Doorgroeien naar projectarchitect
• Salariëring naar ervaring, conform de CAO voor architectenbureaus
Als je denkt de juiste kandidaat te zijn, reageer dan per mail, als volgt:
• Onderwerp / titel email: ‘Aanmelding Architect – je naam’ (je eigen naam invullen)
• Als attachment één pdf, met daarin achter elkaar je sollicitatiebrief, CV met foto en een selectie van
de drie meest relevante projecten uit je portfolio. De pdf mag niet groter zijn dan 5 Mb en heeft als
naam “Aanmelding Architect – je naam.pdf’
Let op: alleen sollicitaties volgens bovenstaand format worden gelezen, andere formaten als
downloadlinks en dergelijk worden niet in behandeling genomen.
Je reactie zien we graag tegemoet vóór 1 december per e-mail aan Geesje Bruinewoud,
geesje@studiogroenenschild.nl o.v.v. ‘Aanmelding Architect – je naam‘

