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Vacature projectarchitect 

ref:  
datum: 
betreft: 

OMSCHRIJVING JOBAANBIEDING PROJECTARCHITECT 

> We zijn op zoek naar een gedreven zelfstandige projectarchitect(e) met minimaal 7 jaar relevante ervaring voor 
een fulltime functie. Iemand die zin heeft in samenwerken in teamverband, een sterke affiniteit heeft met 
hedendaagse architectuur en op zoek is naar een duurzame samenwerking op lange termijn. 

> Je werkt steeds in teamverband aan zowel nieuwe als bestaande dossiers in verschillende fases en zal in nauw 
contact staan met de bouwheren, studiebureau’s en andere betrokken partijen. 

1. ZAmpone architectuur:	 
> We zijn een gedreven hoofdzakelijk Nederlandstalig Brussels architectenbureau met drie vennoten en een 10-tal 

medewerkers. We zijn een warm team en werken met een heel open communicatie zowel intern als extern. 
> In essentie gaan we steeds op zoek naar maximale kwaliteit op alle vlakken van een architecturaal proces.  
> Onze projecten zijn hoofdzakelijk publieke gebouwen met een positieve maatschappelijke impact: scholen, 

sportclubs, zorginstellingen, kindercreches,… In onze architectuur gaan we steeds op zoek naar uitgesproken 
hedendaagse, duurzame en brede oplossingen. We zoeken graag de uitdagingen op en vinden plezier in het 
samenwerken met alle betrokkenen om te komen tot een helder inzicht.  

> We werken vooral in de Brusselse stedelijke context (Nederlandstalig & Franstalig) maar ook in Vlaanderen 
zetten we in op deze maatschappelijk relevante opdrachten. 

> Er zijn verschillende samenwerkingen lopende met andere architectenbureau’s en aannemingsbedrijven onder 
de vorm van Design&Build. We streven hier steeds naar een open en warme samenwerking om de kwaliteit van 
de gebouwen zo hoog mogelijk te krijgen. 

 

2. Je profiel: 
> Minimaal 7 jaar ervaring als architect(e), liefst zowel in private als publieke sector. 
> Je hebt kennis van en ervaring met de verschillende fases van een architecturaal project.  
> Sterke communicatieve vaardigheid. Nederlandstalig, goede kennis van Frans en Engels. 
> Je bent nauwkeurig, positief kritisch, leergierig en creatief. 
> Een positieve, flexibele, oplossingsgerichte houding is essentiëel. 
> Je kan een project leiden van ontwerp t.e.m. oplevering en een team van enkele medewerkers aansturen. 
> Je rijdt vooral graag met de fiets of de trein maar hebt ook een rijbewijs B 
 

3. Software: 
> Kennis van Archicad, MS Office is vereist.  
> Kennis van Vectorworks, Indesign, Photoshop en andere relevante software is een pluspunt. 
> Projectorganisatie doen we met Teamleader. 
 

4. We bieden je: 
> Een fijne uitdagende fulltime job als projectarchitect op maatschappelijk relevante projecten. Je takenpakket 

bestaat uit zowel ontwerpen en opmaken uitvoeringsdossiers als opvolgen van projecten in uitvoering. 
> Je komt terecht in een bruisend Brussels bureau met een dynamisch team waarin een familiale sfeer heerst en 

samen aan hetzelfde doel gewerkt wordt. Ons bureau heeft een erg horizontale organisatiestructuur waarin 
initiatief centraal staat en we maximaal inzetten op ontwikkeling van talenten. 

> Een goed georganiseerd en bureau met een heel open geest voor ontwikkeling en vernieuwing. 
> Deels thuiswerken, flexibele uren en “nieuwe” manieren van (samen)werken zijn volledig geïncorporeerd in de 

werking van het bureau. 
> Opleidingen & vorming naargelang interesses & noden 
 

5. Interesse?: 

Stuur je CV en motivatiebrief naar info@zampone.be 


