Vacature voor Architect / Urban designer
Rademacher de Vries is een architectenbureau dat zich richt op de stedelijke
omgeving. Door middel van onderzoek en ontwerp werken wij aan strategische
gebiedsontwikkeling, openbare ruimte, landschappelijke infrastructuur en architectuur.
Met deze veelzijdige aanpak proberen we relevante inzichten te produceren die zijn
geworteld in een zelfbewust begrip van ons vakgebied en onze hedendaagse cultuur.
Ons bureau is op zoek naar een gemotiveerde en getalenteerde architect / urban
designer om ons team te versterken. De baan vereist sterke conceptuele ontwerp
competenties die kunnen worden toegepast op het snijvlak van architectuur en urban
design. Wij zoeken een ambitieuze architect met minimaal drie jaar praktijkervaring die
in staat is zelfstandig te werken en nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat!
Wij zoeken:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

		

Een architectuur diploma op master niveau.
Drie jaar relevante praktijkervaring.
Sterke ontwerp- en grafische communicatie vaardigheden.
Relevante ervaring in ruimtelijk onderzoek en visualisatie.
In staat zijn om het bureau te representeren in contact met klanten.
Voorkeur voor ervaring in (deel)uitvoering en realisering van projecten.
In staat zijn in team verband te werken met stagiaires.
In staat zijn om met deadlines en budgetten te werken.
Vloeiend Nederlands- en Engelstalig in woord en geschrift.
Relevante software ervaring met Rhino 3D modeling, Vray rendering,
Adobe suite, GIS, Maquette vaardigheden (Cad-Cam).

Wij bieden:
1)
Werk aan prestigieuze en conceptuele projecten van initiatief tot 		
		oplevering;
2)
Een salaris op basis van kennis, ervaring en de architecten-CAO;
3)
Een werkweek van 40 uur;
4)
Een motiverende werkomgeving binnen een kleinschalig team van 		
		
ambitieuze jonge architecten.

Interesse? Stuur je portfolio (PDF, max 20 pagina’s), CV en motivatiebrief naar
info@rademacherdevries.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen via
telefoonnummer +31 (0)20 369 72 97. Helaas kunnen wij vanwege onze capaciteit alleen
succesvolle sollicitanten een reactie geven.

