ARCHITECT/ (JUNIOR) PROJECTARCHITECT
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan? Word jij er blij van wanneer je een bijzonder ontwerp en project
mag maken en ontwikkelen? Heb jij ervaring met het zelfstandig werken aan schets-, voor-, en definitieve
ontwerpen? Vind jij het leuk om de spil in de communicatie te zijn en het ontwerp in een team verder te
ontplooien? Wij zijn op zoek een ervaren architect die zich wil ontwikkelen tot (junior) projectarchitect of een
projectarchitect. Naast liefde voor het ontwerp, ben je ook in staat om het proces en de financiële kaders te
bewaken. Je bent een contactpersoon voor opdrachtgevers en andere adviseurs.

WIJ VRAGEN
-

een afgeronde opleiding TU bouwkunde of Academie van Bouwkunst;
relevante aantoonbare werkervaring, je werkt gestructureerd;
uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands, Engels is een pré;
aandacht voor detail, maatvoering en compositie;
een teamplayer;
algemene interesse en een referentiekader interieur en architectuur;
de volgende competenties: conceptueel, gemotiveerd, ambitieus, accuraat, gestructureerd,
zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk;
kennis van Autocad, SKP, Photoshop (REVIT is een pré);
kennis van het produceren van mooi communicatief presentatiemateriaal;
een geldig rijbewijs B.

WIJ BIEDEN
-

een tijdelijk dienstverband van 12 maanden, 40 uur per week, met optie van verlenging ;
groeikansen in een dynamisch en groeiend bureau;
een kans om te leren en jezelf verder te ontwikkelen tot (junior) projectarchitect;
een werkplek in een energieke en ambitieuze omgeving, waarbij gewerkt wordt aan
bijzondere projecten.

Heb je interesse?
Stuur voor 21 januari 2019 een korte motivatiebrief, CV en portfolio (< 10mb) naar info@reitsema.com onder
vermelding van vacature “Architect/Junior Projectarchitect”. Zie ook www.reitsema.com

BOUWKUNDIG/ TECHNISCH ONTWERPER
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan? Word jij er blij van als je een conceptontwerp van een bijzonder
gebouw weet om te zetten naar een mooi gedetailleerd uitvoerbaar ontwerp? Dan zien we jou graag onderdeel
worden van ons bevlogen team. Als bouwkundig/technisch ontwerper ben je bij reitsema & partners met name
bezig met de bouwkundige uitwerking van de ontwerpen. Jij zorgt samen met het team voor de enginering van
de projecten. Je onderzoekt de technische mogelijkheden, ontwikkelt detaillering en werkt dit gestructureerd
uit. Met jouw ervaring ondersteun je onze architecten tijdens het ontwerpproces.

WIJ VRAGEN
-

een afgeronde opleiding HBO bouwkunde (en/of TU bouwkunde/Academie)
relevante aantoonbare werkervaring, je werkt gestructureerd;
uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands, Engels is een pré;
aandacht voor detail, maatvoering en compositie;
algemene interesse in architectuur en interieur;
de volgende competenties: ambitieus, accuraat, gestructureerd, zelfstand, flexibel en
initiatiefrijk;
kennis van Autocad, SKP, REVIT is een grote pré
kennis van bouwbesluit en van techniek
een geldig rijbewijs B.

WIJ BIEDEN
-

een tijdelijk dienstverband van 12 maanden, van 40 uur, met optie van verlenging;
groeikansen in een dynamisch en groeiend bureau;
een kans om te leren en jezelf verder te ontwikkelen;
een werkplek in een energieke ambitieuze omgeving, waarbij gewerkt wordt aan bijzondere
projecten.

Heb je interesse?
Stuur voor 21 januari 2019 een korte motivatiebrief, CV en portfolio (< 10mb) naar info@reitsema.com onder
vermelding van vacature “Bouwkundig/Technisch Ontwerper”. Zie ook www.reitsema.com

STAGE BOUWKUNDE/ ARCHITECTUUR
Reitsema & partners is op zoek naar een gemotiveerde stagiaire die vanaf 1 maart (eerder is mogelijk) voor een
periode van 4 à 6 maanden wil assisteren in een projectteam. Jij gaat ons ondersteunen met ontwerpen,
tekenen, ontwikkelen van details en het maken van presentatiemiddelen. Jij wordt intensief betrokken bij
teken-, ontwerp- en onderzoeksproces bij verschillende projecten in verschillende fasen. Wij zoeken frisse
denkers die iets willen leren, maar ook innovatieve input kunnen leveren. Ben jij die getalenteerde bouwkundig
ontwerper?

WIJ VRAGEN
-

een opleiding HBO of TU bouwkunde, Academie van Bouwkunst of gelijkwaardig;
een goede beheersing van Autocad en Sketchup;
ervaring met REVIT en Photoshop is een pré;
uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands, Engels is een pré.

WIJ BIEDEN
-

een kans om te leren door te werken aan bijzondere projecten in een bevlogen team;
een leuke en prettige werkomgeving.

Heb je interesse?
Stuur voor 21 januari 2019 een korte motivatiebrief, CV en portfolio (< 10mb) naar info@reitsema.com onder
vermelding van vacature “Stage bouwkunde/ architectuur”. Zie ook www.reitsema.com

