Interieurarchitect | Interieurontwerper
TWA architecten zoekt een interieurarchitect ter vervanging en versterking
van ons team. Wij zoeken een allround ontwerper; conceptueel en ruimtelijk
denker, innovatief, scherp, analytisch en flexibel. Je werkt met name
zelfstandig, maar kan goed samenwerken in een team.
TWA is gevestigd in Burdaard in Friesland. Wij werken in een open sfeer in
een voormalige meelfabriek in het weidse landschap op fietsafstand van
Leeuwarden. TWA werkt breed in de woningbouw, stedenbouw, utiliteit,
nieuwbouw, renovatie en herbestemming. Onze kracht is het ontwerpen van
gebouwen met een eigen karakter, altijd met respect voor de context en de
opgave.
De functie
• Als interieurontwerper/interieurarchitect werk je zelfstandig en leid je eigen projecten
met bijbehorende communicatie en verantwoordelijkheid
• Het gaat om een tijdelijke functie, een vervanging voor 24 uur per week, in eerste
instantie voor de periode februari – juli 2023
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde opleiding HBO, richting interieurarchitectuur/interieurontwerp
Gedegen werkervaring als interieurontwerper/interieurarchitect in de
maatschappelijke en/of zakelijke markt
Gedegen capaciteit en kennis in het uitwerken van ontwerpen in 2D en 3D
Goede beheersing van de programma’s, zoals Vectorworks, Sketch-up en Adobe
Creative Suite en bekendheid met Lumion als renderprogramma
Je bent iemand die initiatief neemt, jouw tekenvaardigheid is vakkundig en nauwkeurig
Vaardig en ervaren in het opstellen van offertes en het bewaken van budget
Daarnaast sterk in mondelinge, schriftelijke en verbeeldende communicatie
In het bezit van rijbewijs, je werkt vanuit ons kantoor in Burdaard

Wij bieden
Een tijdelijk contract, met functieniveau en salariëring volgens de cao voor architectenbureaus
en een goede, open sfeer binnen een fijn team van creatieve mensen
Interesse
Stuur dan jouw CV en korte motivatie naar Elly Weel, manager bedrijfsvoering,
via weel@twa-architecten.nl
Meer informatie over onze projecten of het team vind je op onze website TWA-architecten.nl
TWA architecten | Bourboomweg 26, 9112 HL Burdaard
0519-241550 | info@twa-architecten.nl

