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Vacature
De Urbanisten zoeken een ervaren landschapsarchitect /
projectleider
De Urbanisten is een geëngageerd bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. Wij werken
met een hecht team van ontwerpers aan een rijk en divers portfolio, waarin de duurzame inrichting van
de stad en het ontwerpen van een aantrekkelijke leefomgeving centraal staan.
Als ervaren landschapsarchitect voel je je intrinsiek betrokken bij een duurzame inrichting van de stad
en haar openbare ruimtes. Samen met de andere Urbanisten verken je nieuwe richtingen waarin
landschapsarchitectuur en stadsontwerp kunnen bijdragen aan een volhoudbare en aantrekkelijke
leefomgeving. Als projectleider beleef je bovendien plezier aan het onderhouden van contacten met
de opdrachtgever en aan het leiding geven aan een team van bevlogen ontwerpers.
Jouw taken en verantwoordelijkheden





Het ontwerpen en uitvoeren van inrichtingsplannen in een stedelijke context
Het inhoudelijk aansturen en coachen van ontwerpers
Het onderhouden van contact met de opdrachtgevers
Het verzorgen van presentaties en het bijdragen aan de acquisitie van De Urbanisten

Jouw vaardigheden







Een afgeronde academische opleiding als landschapsarchitect
Tenminste 10 jaar ervaring met het maken van inrichtingsplannen
Ervaring met het begeleiden van ontwerp- en projectteams
Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als grafisch
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Sociaal vaardig en kunnen werken in teamverband

De Urbanisten bieden






Een welkome plek binnen een bevlogen team van ontwerpers
Werken aan toonaangevende projecten in binnen en buitenland
Een prettige werksfeer in een groter collectief in een monumentaal havengebouw
Veel sociale contacten en inspirerende activiteiten in en rond het complex
Een marktconform salaris

Interesse?
Stuur je CV, portfolio en een beknopte motivatie naar jobs@urbanisten.nl
Voor vragen kan je contact opnemen met Dirk van Peijpe M: 0631005530

