
Vacature stagiair (ir.) architect 
 
eld nv is een multidisciplinair architectenbureau (35 medewerkers), actief in residentiële projecten, 
zorgprojecten, schoolprojecten, publieke gebouwen, industrie, farmaceutische industrie, kantoren, 
hotels, …  
Als multidisciplinair kantoor doen we naast architectuur ook studies stabiliteit en technische installaties, 
bouwkostenberekeningen en project management. 
Vanuit onze langetermijnvisie, het streven naar kwaliteit en het belang van duurzaamheid staat de 
opdrachtgever bij eld als partner centraal. Dit vertaalt zich ook in ons talent management waarbij we 
waarden zoals teamwerk, respect en bescheidenheid, professionalisme, autonomie en flexibiliteit 
vooropstellen.  
Onze medewerkers appreciëren bij eld de aangename werkomgeving, collegialiteit, boeiende 
projecten, de vrijheid om jezelf te zijn, kansen tot persoonlijke groei en een betrokken management.  
Bij eld krijg je de mogelijkheid om zelf initiatieven te nemen, het verschil te maken en om mee in team 
te werken aan grootschalige, multidisciplinaire en complexe projecten.  

We wensen ons team in Antwerpen te versterken met een (m/v) stagiair (ir.) architect.  

Functie: 

Als stagiair (ir.) architect werk je in nauwe samenwerking met het projectteam. 
Je ondersteunt de projectarchitect in alle verschillende fases van het project. Je werkt aan het ontwerp 
en uitvoeringsdossier en houdt ook afstemming met de ingenieurs en kostenafdeling. 
Je waakt mee over de architecturale kwaliteit van het project rekening houdende met de bouw- en 
technische voorschriften. 

Profiel: 

Je bent opgeleid als architect of ingenieur architect. 
Als teamplayer heb je de ambitie om complexe projecten mee uit te werken en tot een goed einde te 
brengen. Communicatie en interactie is je tweede natuur. 
We zoeken een leergierige (stagiair) architect met oog voor detail en zelfcontrole. 
Je hebt interesse in de (bouw)technische detaillering van architectuur en de duurzaamheid. 
Je gaat nauwkeurig en proactief te werk. 
Je hebt een goede kennis van Autocad en MS Office en je kan overweg met Adobe Photoshop/ 
Indesign/ Sketchup. Kennis van Revit/BIM is een pluspunt. 
Je bent bereid om je softwarekennis uit te breiden in functie van de BIM-ontwikkelingen binnen het 
kantoor. 
Zeer goede kennis van het Nederlands is vereist kennis van Engels en/of Frans is een pluspunt. 

Aanbod: 

We bieden je een voltijdse of 4/5e opdracht met de nodige flexibiliteit. 
We zorgen voor een veelzijdige job in een professionele en gevarieerde werkomgeving met 
uitdagende projecten en een goede vergoeding. 
Je krijgt de mogelijkheid om technische kennis te verruimen door opleiding en om je talenten verder te 
ontplooien, en we laten de job-inhoud evolueren met talent en ambitie. 
Je maakt deel uit van een hecht multidisciplinair team van professionals waarbij je kan terugvallen op 
ervaren collega’s. 

Info: 

Check onze website www.eld.be  
Contacteer Heidi Vereeken via jobs@eld.be 

http://www.eld.be/
mailto:jobs@eld.be?subject=t.a.v.%20Bart%20Anthonissen:%20sollicitatie

