Ben jij een ervaren
architect en gaat je hard
sneller kloppen bij de woorden
restauratie, herbestemming en
verduurzaming? Dan zoeken
wij jou!

Bezieling: De liefde voor restaureren en renoveren zit in
ons DNA. We houden van de Nederlandse architectuur en
erfgoed en zien het als onze taak om dat in ere te houden.
Klantgericht: Ons doel is klanten te ontzorgen en
problemen op te lissen. We luisteren goed naar de klant om
een oplossing op maat te ontwikkelen.
Inzet: Wij steken de handen uit de mouwen en hebben de
drive om het goed te doen. We werken met hart en ziel aan

Architect m/v
Standplaats: Noordeloos / Uren: 32-40 uur

WIJ ZIJN LAKERVELD
INGENIEURS & ARCHITECTEN.
Met hart en ziel maken wij vastgoed klaar voor de
toekomst. Hoe we dat doen? Door bestaande gebouwen
een nieuwe functie te geven of uit te breiden, door
(monumentale) panden te restaureren, vastgoed te

projecten, om de beste kwaliteit te kunnen leveren.
Zijn dit kernwaarden die ook bij jou passen?
Dan ben je bij ons je plek!

WAT JIJ MEENEEMT:
•	een positieve bijdrage aan de teamspirit en een
gezonde dosis werklust;

verduurzamen en vastgoed te onderhouden.

•	een afgeronde opleiding aan de Technische Universiteit

WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN:

•	enkele jaren ervaring als architect;

Bij ons krijg je alle ruimte die je als architect graag wilt.
Je krijgt een werkplek waar jij in staat bent hét verschil te
maken voor de klant. Als spin in het web bij jouw projecten
ben je overal actief. Je geeft presentaties, spreek met de
welstand- of erfgoedcommissie en houdt natuurlijk zelf
contact met je opdrachtgevers. Het mooie aan deze functie
is dat je je eigen handschrift terugziet in jouw projecten.
Iets om trots op te zijn! Natuurlijk ben je vooral zelfstandig
bezig, maar kan je terugvallen op de expertise van je
collega’s als dat nodig is.

ONZE KERNWAARDEN:
Deskundig: Onze ervaren specialisten steunen op de kennis
en ervaring die in meer dan dertig jaar is opgebouwd.
Realistisch: Wij zijn nuchter en realistisch. Haalbare
plannen leiden tot uitvoerbare projecten en daardoor tot
tevreden klanten.

of de Academie voor Bouwkunst;
•	bij voorkeur ervaring met of kennis van restauratie van
monumenten;
•

ervaring met ArchiCAD en/of Revit is wel een pré.

ALS JIJ JE AL ZIET WERKEN BIJ LAKERVELD:
•

dan willen wij graag met je in gesprek.

•	stuur je CV of de link naar je LinkedIn-profiel naar
info@lakerveld-noordeloos.nl.
•

dan nemen wij snel contact met je op.

Wil je eerst nog wat meer weten? Bel ons dan en wij staan
je graag te woord. Je kan contact opnemen met
Henk Lakerveld (0183-582 600)
We hopen je snel als onze collega te verwelkomen!
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt
begrepen, maar niet op prijs gesteld.
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