
VACATURE OFFICE MANAGER

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 enthousiaste office manager met voeling voor architectuur en erfgoed? 
Werk je graag in team en ben je op zoek naar een divers en gevarieerd takenpakket? 
Laat dan zeker van je horen!
Samen met twee collega’s sta je in voor de organisatorische en administratieve 
ondersteuning van het bestuur en het team.

Profiel
Als office manager ben je verantwoordelijk voor een efficiënte bureauwerking. 
Samen met je collega office manager organiseer je je werk zelfstandig en ben je hét 
aanspreekpunt van het bureau. 
• Je bent accuraat, communicatief, stressbestendig en volhardend 
• Je bent PC-vaardig en hebt een zeer goede kennis van de MS Office-toepassingen 
• Je hebt naast je administratieve vaardigheden ook oog voor juridische en financiële 
aspecten 
• Je beheerst de Nederlandse taal volledig en hebt een goede kennis van het Engels 
en het Frans
• Je kan flexibel inspelen op veranderende omstandigheden en noden
• Je bent bijzonder stipt en beschikt over een goede dosis organisatietalent voor de 
opvolging van dossiers en het omgaan met deadlines
• Je hebt voeling met architectuur en erfgoed 

Wat we van jou verwachten 
Een flexibele mindset en veel enthousiasme om een divers takenpakket vast te  
pakken.  
• Je ondersteunt het bestuur in verschillende bestuurszaken: personeel, financiën, 
marketing, ICT en andere  
• Je leert de systematiek, afspraken en templates van het bureau kennen en denkt 
mee na over verbeteringen 
• Je ondersteunt in het opzetten van projectinformatie in een nieuw softwarepakket
• Je ondersteunt de projectteams en volgt de projecten administratief op om ze effi-
ciënt te laten verlopen.  Zo zal je de projectfiches aanvullen en bijhouden, wedstrijd-
dossiers opmaken, premies opvolgen, planningen bijhouden en andere projecttaken 
uitvoeren.  
• Je begeleidt de opstart en introductie van nieuwe medewerkers
• Je organiseert uitstappen en andere bureau-activiteiten.

Wat jij van Studio Roma mag verwachten 
• Een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling 
• Een aantrekkelijk salaris afhankelijk van jouw ervaring, opleiding en kennis van de 
sector 
• Een plaats binnen een hecht team en gepassioneerd architectenbureau met een 
boeiende projectportfolio 
• Een prachtige werklocatie in de abdij van Vlierbeek

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