
1 projectarchitect met grote affiniteit voor bouwtechniek  
en engineering:

Functieomschrijving
• allrounder met ruime ervaring in technische uitwerking  

en realisatie
• expert in technische reglementering en engineering
• intern: onderhoudt brede contacten met ontwerpers /

architecten, modelleurs, bestekschrijvers en adviseurs
• extern: communiceert met bouwkundigen en ingenieurs  

Profiel
• diploma: architect of ingenieur-architect 
• 5 jaar tot 10 jaar ruime ervaring in leiden van projecten  
• natuurlijke ‘team player’ 
• beschikt over sterke communicatie-, presentatie- en 

coördinatiekwaliteiten
• overtuigingskracht, conflictbeheersing en tact 
• pragmatisch ingesteld, kritisch en analytisch van geest
• stressbestending en presteren onder tijdsdruk beschouw je 

als een uitdaging
• je bent Nederlandstalige en spreekt Frans en Engels
• goede kennis van het MS Office-pakket (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook) en Autodesk, Revit (of bereid dit ASAP 
te leren)

 

Passie
Architectuur
Creativiteit
Team

Word je een CONIX RDBM ‘team-genoot’?
We zoeken 1 projectarchitect - team player

Aanbod
• een dynamisch, professioneel en multidisciplinair team 
• uitdagende nationale en internationale projecten 
• belangrijkste werkplek is Antwerpen
• voltijds contract van (on)bepaalde duur 
• bijhorend aantrekkelijk salaris overeenkomstig ervaring, 

competenties en verantwoordelijkheden

Benieuwd?
Wij sluiten graag een ‘pact’ met onze medewerkers om samen 
onze toekomst vorm te geven. Ons kantoor is al decennialang 
gefocust op evolutie en ervaring en dit met de spirit van een 
‘startup’. Stuur jouw motivatie, CV, portfolio, ... aan:  
Els Hautphenne, CV@conixrdbm.com,  
+ 32 3 240 11 60, www.conixrdbm.com

CONIX RDBM Architects
We zijn een belangrijke speler in de architectenwereld in België en Nederland. Ons bureau bestaat uit een multidisciplinair team van 65 
medewerkers die grensoverschrijdend werken vanuit onze vestigingen in Antwerpen, Brussel, Rotterdam en Terneuzen. We kunnen 
terugblikken op een lange bedrijfsgeschiedenis waarin constante vernieuwing, uitbreiding en waarde creatie centraal staan. We toetsen 
elk architecturaal ontwerp aan de volgende parameters: context, duurzaamheid en de maatschappelijke impact. Architectuur is voor ons 
het resultaat van een transparante dialoog met alle stakeholders, de publieke, de private en het projectteam. Methodologie en nieuwe 
technologie worden hiervoor ingezet.

Wil je meer uit jezelf halen door deel uit te maken van ons team? Wil je werken in een architectenbureau waar emotie ook belangrijk is? 
Heb je tussen 5 en 10 jaar ervaring als architect en wil je in onze vestiging in Antwerpen van ons gepassioneerd team deel uitmaken? 
Wil je jouw creativiteit inzetten in hedendaagse architectuurprojecten? Komt voor jou kwaliteit in projecten, in creatie, in materialen en in 
samenwerking op de eerste plaats? Wil je technologie en innovatie inzetten in dit creatief proces? Schrikt het werken met BIM als tool 
voor het ontwerpen jou niet af?   

Shaping [y]our future together


