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M2 architecten werd 15 jaar geleden opgericht door Philip Mortelmans.  

De kwaliteit en het beeldbepalende karakter zijn de belangrijkste parameters voor het opstarten van 

M2 projecten.  

Het bureau, in het zelf ontworpen kantoorgebouw,  situeert zich in het hart van bruisend Antwerpen-

Zuid. 

Het M2-team is samengesteld uit een 20-tal gemotiveerde architecten, ingenieur-architecten, 

interieurarchitecten,  tekenaars en grafici, die terugvallen op een brede expertise in bouwdomeinen 

als: residentieel, kantoorbouw, utiliteitsbouw en industriebouw. 

 

DE OPDRACHT  

 

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een 3D artist die zin heeft in een boeiende job.  

 

Als 3D artist sta je mee in voor het uitwerken van ontwerpen en concepten. Materiaalkennis- en voeling 

zijn hierbij van groot belang. Je zal voornamelijk visualisaties voor vastgoedprojecten maken. Affiniteit 

met architectuur is dus een must. Je helpt mee bij het voorbereidende werk en ondersteunt de 

architect/tekenaar waar nodig. 

 

Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van 3D-beelden, renders en maquettes. Je kan ook 

bouwaanvraagplannen uitwerken. 

 

 

HET PROFIEL 

- Je bent creatief, inventief en werkt zowel zelfstandig als in teamverband, 

- Je hebt grote visualisatie vaardigheden tegenover architectuur, 

- Je hebt een ontwerpende en onderzoekende attitude met affiniteit voor detaillering en finesse, 

- Je hebt ruimtelijk inzicht en beschikt over goede analytische vaardigheden, 

- Je kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en organiseert je werk ook op die manier, 

- Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de designwereld, 

- Je hebt passie voor je werk en de nodige fierheid over het geleverd resultaat, 

- Je bent communicatief en klantvriendelijk, 

- Je bent een aangenaam en fijn collega met een gezond gevoel voor humor 

- Softwarekennis: Vectorworks, SketchUp, 3DS max + V-ray (of andere), Adobe-software en MS Office, 

- Een diploma in architectuur of ervaring is een plusplunt. 

 
HET AANBOD  

 

- M2 architecten biedt een  aangename werkplek met fijne collega’s op een mooie locatie in 

Antwerpen. 

- In ons dynamisch bureau krijg je ruime ontplooiingskansen en werk je aan boeiende projecten, die je 

kunnen uitdagen tot het uiterste van je kennis en inzicht. 

- Onze projecten hebben een grote onderlinge verscheidenheid.  Je werk zal de nodige afwisseling 

bevatten. 

- M2 architecten is een gestaag groeiend kantoor met een lange termijn filosofie betreft het 

aanwerven van medewerkers. 

 

CONTACT 



Website   www.m2architecten.be 

Instagram  https://www.instagram.com/m2architecten.be/ 

Facebook  https://www.facebook.com/m2architecten/ 
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