
 
 
 
 
 
 

 

ARCHITECT ONTWERPER 
 

 

 
Fast Forward Architects & Engineers (anno 2021) 
 
− Wil je werken aan de bouw van 100 appartementen in een binnengebied?  

− Wil je een kantoorgebouw mee ontwerpen? 
− Heb je zin om scholen te ontwerpen? 

− Zou je graag het ontwerp maken voor de herbestemming van een monument? 
− Wil je werken voor ambassades? 
− We bouwen momenteel ons 2de ziekenhuis, maar nog zo veel meer! 

− ... 
 
BEN JE EEN ONTWERPER DIE OP ZOEK IS NAAR EEN NIEUWE UITDAGING? KOM SAMEN MET ONS INNOVERENDE CONCEPTEN 
BEDENKEN EN REALISEREN! 
 
Wat wij van jou verwachten 
 
− Je maakt deel uit van het team ontwerp. Vanaf de projectinitiatie tot het indienen van de bouwaanvraag / verdediging 

tijdens de overlegcommissie en de verschillende instellingen. 
− Je werkt op zéér verschillende schalen (gaande van 2,5MIO tot 43MIO EUR). 
− Je hebt kennis van de normen en regelgevingen, je neemt de verantwoordelijkheid om deze na te leven. 

− Je bent iemand die vorm wil geven aan scholen, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen, maar ook aan high-end 
projecten. 

− Je bent een ontwerper met een ‘Fast Forward’ visie op architectuur, zijnde aandacht voor de integratie van het project in 
de context, voor de ruimtelijke kwaliteit van de interieurs, voor mooie doorzichten en lichtinvallen, voor het 
verouderingsproces van de gevels, de robuustheid van de interieurs, voor dialoog. 

− Je bent een ontwerper die ook aan renovaties, een architecturale dimensie kan toevoegen. 
− Je helpt bij de visualisatie in 3D, je bent verantwoordelijk voor de opmaak van presentatiemateriaal. 

− Je hebt een diploma ingenieur-architect of architect. 
− Je geniet van minimum 8 jaar ervaring. 

− Je beheerst SKETCHUP, AUTOCAD en EXCEL; kennis van REVIT is een pluspunt. 
− Je werkt graag nauwkeurig en je bent trots op het afgeleverd werk. 
− Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, kennis van het Frans is een pluspunt. 

− Je hebt een goed voorkomen, je vermijdt conflicten, je kan diplomatisch samenwerken, je bent vlot en assertief. 
 
Wat wij jou bieden 
 
− Een inhoudelijke en bijzonder boeiende job, een goede verloning in een sfeer van wederzijds respect en appreciatie. 

− Samenwerkingen met promotoren die kiezen voor kwaliteit. 
− Ruimte voor initiatief, een bureau waar uw bijdrage en expertise gevraagd en gewaardeerd worden. 
− Een gestructureerd bureau waar individuele verantwoordelijkheid centraal staat. 

− Een bureau waar enkel tijdens de ‘normale’ werkuren wordt gewerkt en aandacht gaat naar een correcte work-life balance. 
− Een bureau dat alle energie laat vloeien naar de inhoud van de projecten. 

− Een bureau dat niet ego-, maar bouwheer-georiënteerd is. 
− Een tweetalige én prettige werkomgeving in het hippe centrum van Brussel. 
 
Interesse? 
 
Wij ontvangen graag van jou een beknopte motivatie die beschrijft waarom je zou willen gaan werken voor Fast Forward 
Architects & Engineers, een bureau dat de komende jaren nog vele, omvangrijke gebouwen zal bouwen. 
Wij zijn alvast benieuwd naar jouw CV en portfolio! 
 
Stuur ze vandaag nog naar onze zaakvoerder wim.tielemans@ffwarch.eu én naar pascale.van.overmeir@ffwarch.eu, HR & 
business manager. 
 

mailto:wim.tielemans@ffwarch.eu
mailto:pascale.van.overmeir@ffwarch.eu

