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Vacature Junior Architect
Voor een groeiend aantal opdrachten zijn wij per direct op zoek naar een junior architect die zich bij ons team
voegt. Iemand die met passie ontwerpt, veel schetst, een conceptuele aanpak heeft en een analytisch te werk
gaat. Hij/zij werkt onder leiding van een senior architect, zelfstandig of in team. We zoeken een junior
architect die graag en met oog voor detail op het snijvlak van techniek en architectuur werkt en zo bijdraagt
aan een integrale visie. Bij onze projecten speelt die combinatie vanaf het begin een belangrijke rol,
bijvoorbeeld in gevelontwerp en installatieconcept, of bij comfortverbetering en restauratieve aanpak.

Wessel de Jonge architecten is een dynamisch bureau dat reeds vele jaren gespecialiseerd is in succesvolle
herbestemming van gebouwen, veelal jonge monumenten, waarbij zowel nieuwbouw, transformatie als
renovatie aan bod komt. Het gaat ons vooral om het plezier in het ontwerpen, het vinden van mooie
ontwerpoplossingen en een meerwaarde te creëren voor alle betrokkenen. We werken met een
multidisciplinair, hooggekwalificeerd en enthousiast team van masterplanning tot interieur, ontwerp tot
uitvoering, veelal op basis van ontwerpend onderzoek. We zijn een team van ca. 15 professionelen die graag
‘out of the box’ denken en trots zijn op ons vak. Zin om je bij ons team te voegen?
Wij vragen
•
•
•
•
•
•
•

Afgeronde opleiding aan de TU Delft.
2 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
Affiniteit met herbestemming en renovatie.
Ervaring met programma’s als Revit, Acad LT, V-ray, Sketchup, Indesign en Photoshop.
Goede kennis van Nederlandse en Engelse taal.
Hands-on mentaliteit en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Goede contactuele eigenschappen, organisatievermogen en heldere communicatie.

Wij bieden
•
•
•
•

Een aanstelling voor bij voorkeur 5 dagen per week, in de eerste instantie op basis van een dienst
verband voor bepaalde tijd met de intentie voor een langere periode.
CAO conform architectenbureaus.
Een prachtige werkplek in de Van Nelle fabriek (Unesco erfgoed) te Rotterdam.
De kans om je volop verder te ontwikkelen door deelname aan interessante projecten.

Ben jij per direct beschikbaar voor minstens 6 maanden en beschik je over een goede dosis aan enthousiasme,
verantwoordelijkheid, volharding, ijzersterke precisie en gezonde humor? Dan zien wij graag je motivatiebrief,
cv en portfolio tegemoet.
Reacties per mail aan Wessel de Jonge bna BV t.a.v. Manon Tange, manontange@wesseldejonge.nl.
www.wesseldejonge.nl.
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