
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij een creatieve en innovatieve denker en werker, gedreven, wilskrachtig en 
communicatief sterk?    We willen je graag ontmoeten. 

Taken 
• Signaleert en houdt nadrukkelijk rekening met wensen van de klant, acquireert en adviseert 
• Onderzoekt de haalbaarheid en daarbinnen het maximaal haalbare 
• Ontwerpt en geeft leiding aan team van ontwerpers 
• Vormt en bewaakt de invoer in BIM 
 

We vragen 
• Afgeronde opleiding TU Architectuur of Academie van Bouwkunst 
• Aantoonbare management- en commerciële vaardigheden 
• Aantoonbare ontwerpvaardigheden  
• Actuele kennis van ontwikkelingen in het vakgebied 
• Ervaren in de sectoren woningbouw en utiliteit 
 

We zoeken 
• Een creatieve en innovatieve denker en werker, gedreven, wilskrachtig en communicatief sterk 
• Een sympathieke aansprekende persoonlijkheid 
• Met een goed ontwikkeld gevoel voor de procesmatige context 
• Een maatschappelijk betrokken collega met een ambitie voor het vak en voor zichzelf 
 

Ons aanbod 
Een inspirerende werkomgeving binnen een jong, gedreven team.  
Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao voor architectenbureaus en/of de 
mogelijkheid om vennoot te worden.  

 
 
Belangstelling? 
Stuur je CV en motivatie voor 15 mei a.s. naar info@twa-architecten.nl, t.a.v. Elly Weel, manager 
bedrijfsvoering. Voor meer informatie kijk op op www.TWA-architecten.nl of bel met 0519-241550. 
TWA architecten | Bourboomweg 26, 9112 HL Burdaard 
0519-241550  |  info@twa-architecten.nl 

 

TWA zoekt een ondernemend en ervaren architect 

 

TWA is een innovatief architectenbureau in Friesland dat met een divers team met brede 
expertise projecten maakt. Variërend van het grootse Zuidvliet, de transformatie van de 
Blokhuispoort tot een biobased passiefhuis in Balk. Onze kracht is het ontwerpen van gebouwen 
met een uitgesproken en relevant karakter. Daarnaast wordt binnen een coöperatie met twee 
andere architectenbureaus samengewerkt aan spraakmakende gebouwen. Denk aan het 
Afsluitdijk Waddencentrum, de Watercampus, en ook het circulair icoon It Swettehûs in 
Leeuwarden. TWA ziet in de digitale en technische ontwikkelingen de toekomst van bouwen en 
loopt daarin graag voorop. 
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