(IR)-ARCHITECT(E) ARCHITECTUUR EN INFRASTRUCTUUR
NP-Bridging zoekt voor verschillende opdrachten een (IR)-Architect(e) om de ontwerp- en projectteams
voor een lange termijn te versterken.
NP-Bridging is een KMO met een team van architecten en ingenieurs, realisator van verschillende
projecten in infrastructuur, stedenbouw en architectuur. Momenteel zijn volgende projecten lopende:
 Groenplaats en Eiermarkt Antwerpen: van ontwerp tot en met uitvoering van de heraanleg
& connectie ondergronds - bovengronds.
 Bruggen Walem, Duffel, Nijlen: vervangen van middelgrote bruggen in samenwerking met
ingenieursbureau Ney&Partners.
 Integrale ontwikkeling van brugprojecten i.s.m. Ney & Partners, op basis van
prefabsystemen, die in Centraal Azië, Azië en Afrika geïmplementeerd worden.
 Mechelsesteenweg: coördinatie van de renovatie van kantoren en publieke ruimte.
 Hangar 26-27: Renovatie van kantoorunits en uitbreiding met commerciële en
evenementgerichte functies in een bestaand pakhuis naast de Schelde.
 Steinerschool Lohrangrin: van ontwerp tot en met uitvoering van een nieuwe school en
bijhorende sportzaal.
Binnen elk van deze projecten staat een integrale aanpak centraal. Deze aanpak is gebaseerd op de
overtuiging dat een project niet op zich staat en een groot deel van de kwaliteit van een project te vinden
is in haar ruime omgeving. NP-Bridging zoekt daarom steeds naar de samenhang tussen het
projectgebied en haar omgeving, alsook naar de samenhang tussen de verschillende elementen binnen
het projectgebied zelf. Deze bevindingen zullen steeds de basis vormen van het ontwerp.
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Bij NP-BRIDGING mag je het volgende verwachten:





Werken op uitdagende, duurzame en integrale grootschalige projecten of processen in de
infrastructuur of stedenbouw.
Het delen van kennis en ervaring tussen verschillende disciplines en met onze externe
partners.
Aansluiten bij een groep architecten, ingenieurs en ontwikkelaars met internationaal
groeipotentieel.
De ruimte vinden voor zelfontplooiing.

Functie-eisen:










Je hebt een professionele graad als (Ir-)architect of een andere vergelijkbare opleiding.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Je bent dynamisch, leergierig, weet de handen uit de mouwen te steken en werkt proactief
mee aan de constante verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening.
Je bent sterk in het analyseren en synthetiseren van verschillende projecteisen.
Je hebt de vaardigheden om samen met adviseurs technische oplossingen te beoordelen
om zo de integriteit van het definitief ontwerp te garanderen.
Je kan zowel volledig zelfstandig als in teamverband werken.
Je hebt een goede kennis van volgende software:
 Autocad
 SketchUp
 Courante MS Office toepassingen
 Adobe Photoshop
 Adobe Illustrator
 Adobe Indesign
 BIM-software zoals Civil 3D en Revit zijn een meerwaarde
 Het kunnen maken van renders en fotorealistische beelden is een pluspunt
Ervaring is een pluspunt, maar niet vereist.

Wij bieden je een marktconform loon, leuke collega’s en een fantastisch uitzicht over de Schelde.
Ben jij de perfecte match? Stuur ons dan de volgende documenten:






Uw CV
Uw motivatiebrief
Een samenvatting van uw portfolio in 1 pdf-bestand
Referenties van vorige werkgevers met naam en email en/of telefoonnummer zijn een
meerwaarde
Een aanbevelingsbrief of de naam van een eventuele kennis binnen NP-BRIDGING of zijn
directe partners zijn een meerwaarde

Gelieve deze op te sturen naar jobs@np-bridging.com of per post naar NP-Bridging, t.a.v. Sabine
Lambert, Hangar 26/27, Rijnkaai 101, 2000 Antwerpen.
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