
 
Functieprofiel Stagiair (ir.) Architect 

 
Deel 1: Contextinformatie 
 
Functietitel 
Master in de Architectuur M/V/X 
Ingenieur Architect M/V/X 
 
Context 
Hoofdactiviteit 
Ontwerpen, ontwikkelen en opvolgen van private en openbare gebouwen, één- en 
meergezinswoningen in opdracht van particulieren en bedrijven. 
 
Je komt in een enthousiast team terecht waar er grote interesse is voor hedendaagse architectuur, 
creatieve oplossingen en ecologie. 
Je krijgt de kans om op diverse terreinen jouw leerdoelstellingen te behalen. We bieden een 
persoonlijke begeleiding aan en je leert zelfstandig werken én in teamverband. 
 
Deel 2: Doel en resultaatsgebieden 
 
Ontwikkelen en verwezenlijken van duurzame, kwalitatieve architectuur op maat van de klant. 
 
Deel 3: Competentieprofiel 
 
Leerdoelen gedragscompetenties en waarde gebieden 
Samenwerken: 
Je kan vlot samen werken met het oog op het bereiken van een gezamenlijk resultaat. 
Je weet welke inlichtingen en documenten uitgewisseld moeten worden met 
werfleiders/ingenieurs/aannemers/verslaggevers die in het belang staan van de opdracht en van 
de samenwerking. 
Je kan op een correcte manier alle relevante informatie rapporteren aan jouw leidinggevende. 
Klantgerichtheid: 
Je kan de wensen van de bouwheer implementeren in jouw ontwerp. 
Je kan op een gepaste wijze antwoord bieden op de vragen van jouw cliënten en zo nodig 
informatie verzamelen om een correct antwoord te formuleren. 
Je handelt volgens de nodige beroepsethiek en conform GDPR bij het uitwisselen van informatie 
over het project en de bouwheer. 
Je kan omgaan met kritiek en deze op een positieve manier verwerken in goede oplossingen. 
Je kan de visie van de organisatie verwoorden aan de bouwheer. 
Je kan de verwachtingen van de organisatie en de bouwheer op elkaar afstemmen. 



Organisatiebetrokkenheid en loyaliteit:. 
Je respecteerd afspraken, procedures en de huisstijl van AAD Architecten. 
Je beoordeelt het werk van jouw confraters in alle objectiviteit en moet eveneens aanvaarden dat 
jouw werk in dezelfde geest door jouw confraters beoordeelt wordt. Je onthoudt je van elke 
praktijk die jouw confraters in hun beroepssituatie zou kunnen schaden. 
Je volgt de gemaakte afspraken bij plannings- en evaluatiegesprekken op. 
Visie: 
Je hebt een kritische en duidelijke visie over architectuur, samenleving en maatschappij. 
Je wil bijdragen aan het behouden en verwezenlijken  van cultureel erfgoed. 
Je hebt eerbied voor alle factoren die de leefomgeving beïnvloeden en houdt hiermee rekening. 
Je hebt inzicht in oecologie en kan dit toepassen in praktijk. 
Analytisch denken: 
Je kan op een efficiënte wijze problemen detecteren en analyseren, je ziet oorzaken en legt 
verbanden. 
Je bent in staat om zelfstandig op zoek te gaan naar relevante informatie om te komen tot een 
gepaste oplossing. 
Creativiteit: 
Je kan gestructureerd en doelgericht ontwerpen. 
Ondernemerschap: 
Je volgt bijscholingen die aangeboden worden door jouw leidinggevende. 
Je zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van jouw taken te verbeteren en doet 
concrete voorstellen.  
Je kan gestructureerd werken en plannen. Je kan jouw tijd verdelen en ziet prioriteiten in jouw 
takenpakket. 
 
Leerdoelen vaktechnische comptenties: 
ICT-kennis: 
Verwerven van praktijk- en technische ervaring in Auto-CAD, Sketch-Up, Outlook, Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator,... 
 
Verwerven van kennis en vaardigheden: 
ArchX, huisstijl, protocols en procedures 
 
Kennis voor het verwezenlijken van een opdracht: 
Je kan alle gegevens verzamelen die nodig zijn voor het maken van een ontwerp 
Je kan een programma opstellen 
Je kan schetsen maken en een voorontwerp tekenen 
Je kan een administratief dossier bijhouden 
Je kan een dossier aanbesteden; plannen, contract met bouwheer opmaken,... 
Je kan meetstaten en bestekken opmaken en vergelijken 
Je kan een uitvoeringsdossier opmaken 
Je kan een werf opvolgen 
Je kan bijstand verlenen in de oplevering van het gebouw 
 
 


