VACATURE

Zethoven Bouwplan Groep
Als creatief planontwikkelaar richt Zethoven Bouwplan Groep zich middels samenwerkingen of verwerving op
kleinschalig en middelgrote woningbouwplannen met meestal een bijzonder karakter. Onze focus ligt daarbij op
het middensegment van de markt.
Als ervaren opdrachtgever vanwege de gelieerde planontwikkelingsactiviteiten heeft Zethoven Bouwplan Groep
brede praktijkervaring in het opdrachtgeverschap en een eigen werkwijze ontwikkelt bij het tot stand brengen van
haar bouwprojecten. Met alle advies disciplines in één hand, van architectonisch ontwerp, uitwerking, bouwfysica
en constructies, tot bouwmanagement en directievoering. Één aanspreekpunt en één verantwoordelijk partner.
Die aanpak noemen wij het ´Top of the build´ concept.
Naast ons specialisme in woningbouw, profiteren ook ondernemers en maatschappelijke instellingen als
opdrachtgever van onze werkwijze. Met één totaaladviseur ervaren zij eveneens het gemak en het beperkte risico
van het met één contactpersoon werken in de totale advisering. Communicatiefouten tussen verschillende
adviseurs zijn verleden tijd en nooit meer ontstaat er discussie over welke partij waarvoor verantwoordelijk is.
Kortom, een breed opererend bouwkundig bedrijf, die versterking zoekt van haar team met een…

Architect / hoofd vormgever (ervaren bouwkundig ontwerper)
Type:

Full Time

Locatie:

Kantoor Heerenveen, werkgebied voornamelijk Noord- alsmede Midden Nederland

Type contract:

In overleg

De functie
Architect bij Zethoven Bouwplan Groep betekent een veelzijdige job! Het draait om veel meer dan vormgeving. Je
bent samen met je collega’s spil in het web in de communicatie met onze opdrachtgevers. Uitstekende
communicatieve vaardigheden zijn dan ook een must. In ons Top of the Build concept voer je het
kennismakingsgesprek, alsmede de inventarisatie van de wensen om vervolgens geheel zelfstandig het
architectonisch ontwerp te verzorgen (schetsplan en presentatie) . Naast woningen worden eveneens
bedrijfsgebouwen en stedenbouwkundige inrichtingsplannen/verkavelingen ontworpen.
Het maken van architectonisch hoogwaardige schetsen, alsmede het vervaardigen van (digitale) schetsplannen
en presentaties is de kern competentie van de collega die wij zoeken.
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Specifieke eisen
Een must:
Representatief, met sterke communicatieve eigenschappen
Creatief en gevoel voor architectuur als in vormgeving, maar ook voor bouwtechniek en bouwkosten
Procesbeheersing om op te kunnen treden als coördinerend contactpersoon
Zelfstandig in staat een ontwerp op hoogwaardige wijze te visualiseren/presenteren
Ervaren en creatief bij het (digitaal 3D) ontwerpen van woningen/gebouwen/woonplannen. Bedreven in het
gebruik van digitale ontwerpsoftware.
Gewenst (maar geen must):
Ervaring met Autodesk AutoCAD / Revit
Afgeronde opleiding tot Architect alsmede registerinschrijving BNA.
De persoon
Bij ons team past een dynamische persoonlijkheid met een no-nonsense houding, stressbestendig en die kan
communiceren op verschillende niveaus. Iemand die durft te adviseren en durft beslissingen te nemen, maar ook
heel goed kan luisteren. Voor de functie zijn uitstekende communicatieve vaardigheden van belang. Uitingen op
schrift en per mail zijn professioneel en algemene computersystemen en software (Word, Excel, Outlook) zijn
bekend. Opleiding bij voorkeur WO of HBO niveau, maar ruime werkervaring (minimaal 5 jaar) op vergelijkbaar
werkgebied is van groter belang, alsmede aantoonbare ervaring en goed gevuld portfolio in (vrijstaande)
woningbouw.
Interesse?
Stuur een CV en motivatiebrief naar Zethoven Bouwplan Groep (Abe Lenstra Boulevard 10, 8448 JB
Heerenveen) t.a.v. de directie. Of per mail naar info@zethoven.nl.
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