We zoeken versterking (m/v) voor ons kantoor te Beringen:

ARCHITECT
Startersfunctie

Functie

Je begeleidt onze klanten bij hun bouwproject. We maken heel wat ontwerpen voor woningen,
zowel in moderne als in landelijke stijl, maar we werken ook aan grotere projecten in industrie en
handel. Je staat in voor de ontwerpen en helpt bij het opstellen van de aanvragen voor de
omgevingsvergunning. Daarnaast sta je ook in voor de uitvoeringsdossiers en werfopvolging.

Profiel

Je volgde een opleiding architectuur of bouwkunde. Interesse en kennis van EPB is zeker een
pluspunt! Ervaring is op zich niet noodzakelijk. Je mag ook nog in de laatste 6 maanden van je stafe
zitten of je stage net afgerond hebben. Je krijgt namelijk ondersteuning van het team en bouwt zo
jouw kennis uit. We houden wel van initiatiefnemers!

Aanbod

Je komt terecht in een ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor
plezier. Je kan rekenen op een professionele ondersteuning en een motiverend loonpakket.

Interesse

Ben je geïnteresseerd in ons bedrijf en in de job? Bezorg ons je cv en, nog belangrijker, een brief
waarin je ons uitlegt waarom jij voor deze job kiest en welke ervaring uit het bedrijfsleven je
meebrengt. Solliciteren doe je via onze website www.unitedexperts.be/jobs. Doorklikken op
‘SOLLICITEER NU!’ bij de job naar jouw keuze. We garanderen je steeds een antwoord!
Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Geert
Houtmeyers.
Wie zijn we?

Parallel Architecten, partner van de bedrijvengroep United Experts, is een team van
architecten, ir-architecten en assistent-architecten. Ons team is gespecialiseerd in
verscheidene projecten zoals nieuwbouwwoningen, renovaties, landelijke gebouwen en
industriebouw. Ontdek onze diensten en realisaties op www.parallel-architecten.be

Parallel is partner van het kennisnetwerk van United Experts.
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