
 
VACATURE ESIA : ARCHITECT / IR-ARCHITECT 
ESIA ingenieurs & architecten BV bvba 
 
 
ESIA ingenieurs & architecten BV bvba is een multidisciplinair architectuur- en ingenieursbureau in volle groei, 
daarom zijn we op zoek naar gedreven (IR)-architecten die ons team kunnen versterken. 
 
We zijn werkzaam op conceptueel, technisch, constructief en bouwfysisch vlak bij een grote verscheidenheid 
aan bouwprojecten (woningen, appartementen, kantoren, scholen, overheidsopdrachten, 
restauratieprojecten, stedenbouw, ...). De klemtoon ligt steeds op innovatie en duurzaam bouwen, waar we 
sinds 1999 een actieve voortrekkersrol in hebben! 
 
Profiel 

 Je bent in het bezit van een diploma architectuur of IR architect. 

 Je het een gezonde interesse in duurzaamheid. 

 Je hebt verantwoordelijkheidszin en bent enthousiast om initiatief te nemen. 

 Je bent gedreven en leergierig. 

 Je hecht veel belang aan creativiteit, kwaliteit en innovatie, van ontwerp tot en met realisatie. 

 Je bent loyaal aan het bureau. 

 Je zoekt naar een job op lange termijn. 

 Je kan vlot overweg met tekensoftware (ESIA werkt met AUTO CAD). 

 Je kan vlot werken met kantoorsoftware (Word en Excel, …). 

 Je kennis van grafische programma’s is een meerwaarde (Indesign, Photoshop, sketchup,…)  

Verantwoordelijkheden 

 Je hebt affiniteit voor hedendaagse vormgeving en architectuur. 

 Je werkt projecten mee uit van ontwerp tot in de uitvoeringsfase. 

 Je communiceert met opdrachtgevers en betrokken diensten (telefoon / mail / -werf-vergaderingen). 

 Je volgt jouw dossiers op van A tot Z. 

 Je bereidt presentaties voor en ondersteunt bij administratieve taken. 

 Je rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerder en werkt samen met je collega’s.  

Wij bieden jou 

 Een zeer gevarieerde job inhoud (grote verscheidenheid aan taken en type projecten). 

 Je werkt zelfstandig en hebt een grote bewegingsvrijheid.  

 Waar nodig krijg je de nodige ondersteuning, opleiding en voldoende tijd om je in te werken in een 
gespecialiseerde materie. 

 Doorgroeimogelijkheden binnen ons bureau. 

 Een correcte verloning eigen aan de functie (voorkeur voor bediendencontract). 

Herken je jezelf in dit profiel? 
Stuur dan je CV en portfolio naar Bert Schellekens (bert@ESIA.be) 

Voor meer info : www.esia.be  of telefoon : 014-47 98 33 
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