
VACATURE BOUWKUNDIG TEKENAAR

Studio Roma is een Leuvens architectenbureau gevestigd in het Oud Abtskwartier 
van de abdij van Vlierbeek. Deze prachtige locatie dichtbij het stadscentrum toont 
dadelijk waar ons hart en onze passie ligt: het restaureren en herbestemmen van 
waardevol architecturaal erfgoed. In een hecht team van 20 personen streven we 
er samen naar om historische gebouwen en sites een nieuwe mooie toekomst te 
geven.

Ben jij een gedreven bouwkundig tekenaar met voeling voor architectuur en 
erfgoed en zin om de projectarchitecten te ondersteunen? Een combinatie met 
werfopvolging is een mogelijkheid. Laat dan zeker van je horen!

Profiel:
•  Je hebt een opleiding bouwkundig tekenaar of bachelor bouw of gelijkwaardig voltooid. 
•     Je beheerst het tekenprogramma Vectorworks 2D of andere cad-software in combinatie 
met de bereidheid tot het leren van Vectorworks.
• Je kan overweg met CS6/ACC en Office-software.
• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands.
•    Je kan planmatig en zelfstandig werken.
• Ervaring als tekenaar in een architectenbureau is geen vereiste, maar wordt positief 
gewaardeerd.

Wat we van jou verwachten: 
• Je hebt oog voor kwaliteit en voor detail. 
• Je hebt zin voor initiatief en neemt graag verantwoordelijkheid op. 
• Kennis van historische constructies vormt een interessante meerwaarde.
• Je werkt graag in een multidisciplinair team, je bent sterk in de opvolging van projecten 
en bent een goed communicator.
• Je kan detailopmetingen zelfstandig uitvoeren, plannen van externe landmeters kan je 
verder detailleren.
• Samen met de architecten en ingenieurs teken je de plannen uit. Voor het overgrote deel 
gebeurt  dit vandaag in 2D, op termijn overwegen we een overstap naar 3D.
• We starten meestal van extern aangeleverde plannen, waarbij we de opmaak hiervan 
mee begeleiden. Studio Roma werkt deze plannen verder uit en detailleert deze volgens 
een eigen systeem.
• Je staat in voor de architectuurplannen en de coördinatie met zowel de stabiliteits-, de 
infrastructuurplannen als de plannen technieken die door externe bureaus worden opge-
maakt.
• Je maakt zelf meetstaten of genereert deze uit de tekeningen.
• Op termijn behoort de opmaak van lastenboeken tot de mogelijkheden.
• Je kan eigen ontwerpvaardigheden ontwikkelen als je dat wenst, maar dit is geen must.

Wat jij van Studio Roma mag verwachten: 
• Een aangename werksfeer in een mooie omgeving.
• Een boeiende job met eigen verantwoordelijkheden en groeimogelijkheden.
• Een vaste aanstelling: zowel bediendenstatuut als zelfstandige statuut zijn bespreekbaar.
• Een voltijdse of deeltijdse job hoofdzaklijk op ons kantoor, flexibele werktijden zijn  
mogelijk.

Interesse?   Stuur je sollicitatiebrief met C.V. naar info@studioroma.be
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