GDesign Architecten BV is opzoek naar een enthousiaste, charismatische Project Architect(e).
Bij GDesign zijn we werkzaam in zowel de residentiële – als de industriële sector.
Met een brede diversiteit en projecten over heel België zijn wij opzoek naar een gedreven collega om
ons talentvolle team te versterken.
Onder het motto “Where Beauty meets purpose”, staan wij garant voor functioneel, kwaliteitsvol,
mooi en klantgericht Work design & Life design.
Ben jij de collega die wij zoeken en heb jij zin om mee te bouwen aan projecten over het hele land
en te begeleiden van ontwerp tot realisatie, aarzel niet en stuur je CV en motivatie naar
Letswork@gdesignarchtecten.be .
Tot binnenkort!
Functieomschrijving :
-

Je bent het aanspreekpunt voor onze klant
Je werkt projecten uit van schetsontwerp tot het uitvoeringsontwerp
Je legt contacten met de verschillende overheden
Je coördineert met de verschillende disciplines ( stabiliteit, ingenieur technieken, milieu,…. )
Je stuurt de medewerkers op uw project aan
Je communiceert open en duidelijk zowel naar de klant als naar de CEO
Je waakt over de conformiteit tussen de contractuele afspraken en de door GDesign
geleverde prestaties.
Je stelt ramingen op voor de bestudeerde werken
Je bent op de hoogte van de laatste regelgevingen
Je organiseert de overdracht van het dossier naar de calculatie en de werfleiding
Tijdens de werffase ben je het aanspreekpunt voor onze werfleiders

Wie ben je :
-

Dynamisch, enthousiast, gedreven
Opleiding Master Architectuur of Master Ingenieur Architectuur
Je kan zelfstandig werken omringd door een dynamisch team
Je bent bereid om te leren
Je bent een echte team speler
Je beschikt over een gezonde dosis beroepsfierheid en werkt nauwgezet
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel

Wat kan GDesign voor je betekenen :
-

Je komt terecht in een dynamisch team dat kwaliteit hoog in het vaandel draagt.
Interessante projecten over heel het land
De kans om zowel met industriële als residentiële projecten in contact te komen en dit over
heel België.
Een werkplek waar je de kans krijgt om zeer zelfstandig te werken binnen een goed
georganiseerd kader.
Een voltijdse job zelfstandige met een verloning die past bij uw ervaring.

