
Gezocht:	  enthousiaste	  stagiair	  architect	  met	  passie	  voor	  ecologisch	  bouwen	  
	  
Wij	  zoeken	  een	  beginnende	  stagiair	  architect	  om	  ons	  team	  te	  versterken.	  Ons	  bureau	  
bestaat	  uit	  1	  medewerkster	  architect	  en	  1	  zaakvoerster	  architect.	  Binnen	  ons	  
kleinschalige	  architectenbureau	  zal	  je	  projecten	  van	  voorontwerp	  t.e.m.	  oplevering	  mee	  
opvolgen.	  Wij	  bieden	  veel	  werfervaring	  aan.	  In	  het	  begin	  mee	  gaan,	  maar	  al	  snel	  ook	  
alleen	  een	  of	  meerdere	  werven	  opvolgen.	  	  
	  
Wij	  doen	  exclusief	  ingrijpende	  energetische	  renovaties,	  maar	  ook	  veel	  woningen	  en	  
uitbreidingen	  in	  houtskeletbouw,	  met	  het	  oog	  op	  ecologisch	  bouwen.	  	  Onze	  dossiers	  
worden	  technisch	  sterkt	  uitgewerkt.	  	  
	  
Wij	  doen	  veelal	  residentiële	  woningen	  maar	  doelen	  ook	  op	  grotere	  projecten.	  In	  2020	  
start	  een	  cohousingproject	  op	  in	  Beringen.	  	  
	  
We	  zoeken	  dan	  ook	  iemand	  met	  een	  passie	  voor	  isolatie,	  luchtdichting	  en	  constructie.	  
Samen	  denken,	  uittekenen	  en	  verbeteren.	  Samen	  met	  verschillende	  bouwpartners	  
proberen	  we	  onze	  klanten	  zo	  goed	  mogelijk	  bij	  te	  staan.	  	  
	  
Wij	  begeleiden	  je	  in	  onze	  manier	  van	  werken	  en	  leiden	  je	  op	  tot	  een	  volwaardig	  architect	  
met	  het	  oog	  op	  een	  langdurige	  werkrelatie.	  	  
	  
Wanneer?	  	  
Starten	  vanaf	  augustus/september	  2020	  
	  
Kennis?	  
Vereiste	  kennis	  of	  notie	  van:	  tekenen	  in	  Vectorworks,	  sketchup,	  werken	  met	  office,…	  
	  
Waar?	  
Ons	  kantoor	  is	  gelegen	  in	  Oostham,	  in	  de	  woning	  van	  de	  zaakvoerster.	  Zij	  zal	  je	  
begeleiden	  in	  alles	  wat	  je	  doet.	  Vragen	  staat	  vrij,	  ieder	  moment	  van	  de	  dag.	  	  
	  
Wie	  wil	  ons	  helpen	  om	  onze	  klanten	  beter	  te	  begeleiden?	  	  Contacteer	  ons	  dan	  zeker	  op	  
evie@archi-‐f.be	  en	  laat	  ons	  weten	  waarom	  jij	  ons	  team	  wilt	  versterken.	  	  
	  
Neem	  zeker	  een	  kijkje	  op	  onze	  website	  of	  onze	  facebookpagina.	  	  


