aNNo architecten zoekt technisch architect
Wij zijn aNNo

aNNo is een team van 24 gedreven architecten, restauratiedeskundigen en interieurarchitecten. Wat ons bindt is
onze passie voor gebouwd erfgoed. Onze missie is deze merkwaardige gebouwen en sites klaar te maken voor
de toekomst. We geloven in de maatschappelijke en inspirerende kracht van deze gebouwen en we zijn
overtuigd dat ze bijdragen aan de actueel beoogde maatschappelijke veranderingen (climate change,
verdichting, circulair bouwen).
Het architectuurontwerp ontstaat vanuit de analyse van het bestaande: ‘deep learning’. We meten en we
tekenen, we onderzoeken en we tekenen opnieuw. We schetsen, we maken modellen en maquettes. Op zoek
naar het geheugen van de plek. Waar nodig kunnen nieuwe architectuuringrepen het ontwerp vervolledigen.
Daarbij ontwerpen wij vanuit het principe ‘design by reference’.
Hoe wij werken

aNNo werkt vanuit Ontwerppoel in Gent. De Ontwerppoel is een inspirerende coworking plek die we delen met
andere creatieve bureaus. Belangrijke waarden van aNNo zijn co-creatie, autonomie en stielplezier. Door
regelmatig ontwerpworkshops te organiseren wordt kennisuitwisseling en inspiratie verzekerd.
Word jij ook aNNo?

Om mee te werken aan grote en middelgrote restauratieprojecten willen we graag ons team versterken met een
technisch architect.
-

Je hebt bijzondere interesse voor de technische kant van architectuurprojecten

-

Je hebt minstens 2 jaar ervaring als architect

-

Je genoot een bijkomende opleiding monumentenzorg (RLICC, Howest, UAntwerpen) of je kan je
affiniteit met erfgoed aantonen (ervaring met projecten, studentenwerk, visie/ambitie)

-

Je kan snel en accuraat plannen tekenen

-

Je hebt ervaring met bestekken en meetstaten

-

Werfervaring is een pluspunt

-

Je wordt een belangrijke schakel in het projectteam om het technisch dossier vooruit te helpen

Wij bieden

-

Marktconforme verloning

-

Flexibele werktijden & autonomie over je agenda

-

Een fijne samenwerkplek op de Ontwerppoel en dagelijks een kraak verse bio-lunch

-

Een eigen laptop en de mogelijkheid tot thuiswerk

-

De mogelijkheid om je te ontwikkelen als technisch expert binnen aNNo

-

De kans om mee te werken aan maatschappelijk relevantie transformatie- en
hersbestemmingsprojecten op bijzonder plekken in Vlaanderen en Brussel.

Helemaal jouw ding?

Bezorg ons voor 5 oktober je portfolio, cv en motivatie via jobs@annoarchitecten.be
Sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op maandag 10 oktober

