Om onze groei te bestendigen en onze ambities waar te maken willen wij ons team in het
kantoor te Beringen versterken met een (m/v):

Architect industriebouw
Functie
Zet jij graag jouw tanden in het ontwerp van voedingsbedrijven, kantoorgebouwen, winkels of
toonzalen? Dan ben jij de architect industriebouw die we zoeken!
Je bepaalt samen met onze stedenbouwkundigen en milieuadviseurs het ontwerp voor elk
project. Naast het voorleggen van een technisch en functioneel ontwerp, verdiep je je ook in de
dossiersamenstelling. Je houdt de planning in het oog, stelt het uitvoeringsdossier samen en
bent verantwoordelijk voor de werfopvolging.
Profiel
Je voltooide een opleiding architectuur of ingenieur architect. Je coördineert en stelt een
planning op. Industriebouw, van eenvoudige constructies zoals een opslagloods tot
implementeren van complexe technische processen, boeit je dagelijks. Je bent uiteraard
vertrouwd met de standaard office toepassingen. Daarnaast kan je werken met Autocad en heb
je een basiskennis van Revit.

Ervaren profiel

Interesses

Industriebouw
Ontwerp
Coördinatie werf
Dossiersamenstelling
uitvoering

Jouw dna

Betrouwbaar
Flexibel
Nauwkeurig
Teamspeler

Je bent iemand die graag de handen uit de mouwen steekt. Initiatiefnemers moedigen wij steeds
aan! Bovendien hou je niet van half werk. Flexibiliteit is zeker een pluspunt!
Aanbod
Je kan werken in een ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor
plezier. Als architect kom je terecht in het omgevingsteam van Profex waarbij je samen met
een twintigtal collega’s gespecialiseerd in milieuwetgeving en ruimtelijke planning onze
projecten aanpakt. Je kan dus rekenen op een professionele ondersteuning, een
opleidingstraject en een motiverend loonpakket of ontdek onze troeven hier. De klanten
bevinden zich in de haven van Antwerpen, de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams
Brabant. We hebben kantoren in Antwerpen, Turnhout, Beringen en Bierbeek.
Interesse
Solliciteren doe je via onze website www.unitedexperts.be/jobs. Doorklikken op ‘SOLLICITEER
NU!’ bij de job naar jouw keuze.
Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Sofie
Putteman.
Wie zijn we?
Profex, een merk van United Experts, is een studie- en adviesbureau voor ondernemers, KMO en
industrie. Onze PROFessionele EXperten zijn de ervaren gids van onze klanten op drie domeinen:
omgeving (milieu & bouw), bodem en energie. Onze doorgedreven theoretische en praktische kennis
van de wetgeving biedt een maximale slaagkans voor het project van onze klant. Meer informatie over
Profex vind je op www.profex.be. Profex is een merk van de adviesgroep United Experts.

Profex, merk van United Experts, zoekt een assistent-architect

Studie

Architectuur,
Ingenieur architect

Plaats
tewerkstelling
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