
VACATURE: ARCHITECT 

AP/ART Architecten cvba in Lier 

Functieomschrijving 

Als uitvoerend architect krijg je een zeer divers takenpakket toegewezen:  

• Je hebt de leiding over enkele projecten in uitvoering en verzorgt alle opvolgingen rond deze 
projecten 

• Je voert jouw taken uit, zowel vanuit het bureau te Lier als ter plaatse (op de werven) 
• De ontwerpfase van het project wordt door collega’s gedaan, jij bent verantwoordelijk voor de 

uitwerking van de definitieve architecturale ontwerpen. Tevens zorg je ervoor dat deze ontwerpen 
verder ontwikkeld worden tot uitvoeringsdossiers 

• Je houdt regelmatig teamvergaderingen en stuurt hen aan op het gebied van tekenwerk 
• Je houdt vergaderingen met de verschillende aannemers en klanten 
• Je waakt over het budget van de werken, doet aanpassingen waar nodig 

Profiel 

Voor deze functie als architect zijn we op zoek naar kandidaten die voldoen aan het volgende profiel: 

• Het is mogelijk in te stappen met beperkte ervaring. Wij bieden een volwaardige opleiding. 
• Bij aanvang van je opdracht zal de focus liggen op interne taken zoals tekenwerk en 

uitvoeringsdossiers opstellen 
• Wanneer je meer vertrouwd geraakt met de verschillende projecten en onze interne werking, zal je 

vaker het takenpakket van projectleider op je nemen en, bijgevolg, de werven ter plekke coördineren 
• Indien je kan tekenen met VW Works en SketchUp, zijn dit grote pluspunten 

• Indien je over ervaring beschikt omtrent de uitvoering van middelgrote tot grote bouwprojecten dan is 
dit eveneens een troef 

Jobgerelateerde competenties 

• Het algemene ontwerp van een architecturaal project in plannen en modellen uitwerken; de criteria 
bepalen (oa. kost, termijn, methode, ...) 

• Dossiers voorafgaand aan opdrachten opnemen (antwoord op aanbesteding, haalbaarheidsstudie, …) 

• Een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning behandelen vóór de indiening op het stadhuis of bij 
overheidsdiensten 

• De uitvoering op de werf controleren en de oplevering goedkeuren (uitvoering, facturatie, delen van 
de overeenkomst, ...) 

• Het ontwerp van het bouw- of bouwinrichtingsproject van een gebouw of een ruimte opstellen 
volgens de opdracht en de noden 

• Leveranciers en (onder)aannemers selecteren en raadplegen 
• Een project voorstellen en beargumenteren aan de hand van 3D-modellen, film en VR 
• Werfprojecten leiden: Constructie van gebouwen, uitvoeringsfasen coördineren, kosten en 

vooruitgang nauwgezet opvolgen 

• Nieuwe markten verkennen, mee tekenen aan de toekomst van AP/ART Architecten 

  



Aanbod 

In ruil voor jouw inzet bieden wij het volgende pakket:  

• Een uitdagende job waarbij je kan bijleren en je talenten verder kan ontwikkelen 
• Als architect sluit je aan bij een dynamisch team 
• Veel variatie! Je krijgt de kans om mee te werken aan zowel industriële projecten, eengezinswoningen 

als meergezinswoningen 
• Je krijgt een loonpakket aangeboden dat in verhouding is met je ervaring en skills. Bovendien biedt 

men hierbij de mogelijkheid om samen te werken middels zelfstandig statuut of in dienstverband 

Vereiste studies 

• Professioneel (gerichte) bachelor (PBA) 

• Master (MA) 
• Bij voorkeur: een diploma architect of ingenieur-architect 

Werkervaring 

• Geen ervaring vereist 

Talenkennis 

• Nederlands (goed) 

Contract 

• Vaste Job 
• Voltijds 
• Dagwerk 

Plaats tewerkstelling 

• 2500 LIER 

Waar en hoe solliciteren? 

Per telefoon: 03/491 15 79 of e-mail: cvb@apartarchitectuur.be 
Contact: Carl Vissenberg 

tel:003216314942
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