
gemotiveerde (ir-) architect (m/v) te Brugge 

Bedrijf: 

Salens Architecten is een dynamisch bureau met boeiende, uiteenlopende, opdrachten (woningen, 

appartementsbouw, kantoren, scholen, commerciële gebouwen, interieurinrichting, stedenbouwkundige 

studies,...). We werken in team met passie voor architectuur. We streven naar doordachte oplossingen voor 

klanten met visie. 

We zoeken een (ir-) architect met ervaring.  

 Functie: 

 u bent het aanspreekpunt van de opdrachtgever en draagt zijn wensen, visie en bemerkingen over aan de andere 

teamleden 

 u werkt mee aan het architecturale concept vanaf start 

 u ziet er op toe dat het project gerealiseerd wordt binnen het budget, de planning en de kwaliteitsnormen, alsook 

met het volle respect voor het architecturale concept 

 u werkt mee aan projecten uitvoeringsklaar maken, lastenboeken opmaken, opvolging van de werken en 

administratieve begeleiding  

 Binnen een multidisciplinair team, en in samenspraak met de zaakvoerder, begeleid je één of meerdere projecten 

van a tot z. 

 u werkt samen met externe partners (studiebureaus en architectenbureaus) 

 u volgt de nieuwste technieken en evoluties in het vakgebied op 

 u werkt in team en stuurt de tekenaars aan 

 u streeft duurzame en efficiënte oplossingen na 

  

Profiel: 

 u hebt een diploma van ir-architect of architect 

 u hebt minstens 3-5 jaren werkervaring 

 ervaring met duurzaam bouwen is een pluspunt 

 u bent collegiaal en klantvriendelijk 

 u bent administratief nauwkeurig 

 u hebt affiniteit met de bouw en draagt esthetiek een groot hart toe 

 u spreekt vlot Nederlands en hebt een goede kennis van Frans en Engels 

 u hebt een goede kennis  Autocad Architecture / (evt. Vectorworks) / MS Office 

  

Wij bieden: 

 boeiende en afwisselende projecten 

  mooie, gevarieerde functie in een uitdagende werkomgeving (met mogelijkheden voor professionele groei) 

 Goede verloning. 

BELANGSTELLING? 

Interesse mee te werken aan de toekomst van ons architectenbureau met grote ambities? Stuur 

dan vandaag nog je CV en sollicitatiebrief  t.a.v. Filip Dufoort  naar filip@salensarchitecten.be 


