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Vacature
De Urbanisten zoeken een technisch ontwerper
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.
De Urbanisten zijn steeds vaker betrokken bij het landschappelijk ontwerp van de stedelijke openbare
ruimte. Wij zijn daarom op zoek naar een technisch ontwerper om ons team te versterken. In die rol
maak je de verbinding tussen ontwerp en uitvoering. Je werkt met de landschapsarchitecten samen
aan het ontwerp en vertaalt dat zelfstandig naar technische tekeningen. Je hebt oog voor detail en
materialisatie en kennis van materialen en beplanting.
Jouw taken en verantwoordelijkheden





Het omzetten van visies en schetsontwerpen naar maatvaste tekeningen (VO-DO)
Het detailleren en technisch uitwerken van inrichtingsplannen en beplantingsplannen voor de
openbare ruimte
Het beoordelen en controleren van bestektekeningen van derden
Het communiceren over materialisering en beplanting met leveranciers

Jouw vaardigheden









Afgestudeerd aan Larenstein (of vergelijkbaar) in de studierichting Tuin- en Landschapsinrichting
Tenminste 2 jaar ervaring met het technisch ontwerp van stedelijke openbare ruimtes
Ervaring met opzetten van kostenramingen en het lezen van bestektekeningen van derden
Uitstekende beheersing van technische tekenprogramma’s
Kennis van relevante wet- en regelgeving
Kennis van beheerplannen en beheerbestekken
Zelfstandige werkhouding, flexibele instelling
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;

De Urbanisten bieden:





Een welkome plek binnen een bevlogen team van ontwerpers
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

