TIDES is een multidisciplinair ingenieurs- en architectenbureau met als disciplines in-house
architectuur, stabiliteit, speciale technieken en project management. Onze specialisatie is de
typologie van kantoor- en industriegebouwen zowel in de private als openbare sector. We
werken vanuit ons kantoren in Kortrijk en Gent.
“We delight the customer!” Ons team van collega’s biedt enerzijds onze klant een geïntegreerde
aanpak en beheert anderzijds ontwerp, budget, tijd en kwaliteit. Hierbij staan duurzaamheid en
een vlot proces op de eerste plaats.
Momenteel zoeken wij voor onze vestiging te Kortrijk een nieuwe collega!

Junior of Senior Architect
Wat houdt de job in?
De markt van kantoor- en industriegebouwen vraagt een realisatie als toonbeeld voor hun vlotte
werking en als visitekaartje voor hun stakeholders. Wil je ook meehelpen aan het schrijven van
het verhaal van deze bouwheren?
Je bent verantwoordelijk voor de architectuuropdrachten van ontwerp tot aanbesteding. Hierbij
heb je intensieve contacten met bouwheer, producent, aannemer en officiële instanties. Je staat
open voor een snelle integratie van de engineering. Kortom, je voelt je goed in de rol van
projectarchitect.
Je vindt het leuk om naast het ontwerpen ook bepaalde dingen op te lossen en tot een goed einde
te brengen. Je surft mee met de dynamiek van de klant. Je woont de vergadering bij en bent
verantwoordelijk voor de verwerking ervan.
Je sterkte is de samenwerking met je collega’s en uw persoonlijke engagement in het proces.
Wie zoeken we?
We zoeken een (ingenieur-) architect of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt voldoende kennis
van 2D (CAD) als 3D (Revit, sketchup). Pluspunt is een BIM mindset.
Eerlijk?
We zoeken eigenlijk vooral iemand die goed bij ons team past. We zijn een groep dynamische
gepassioneerde ingenieurs en architecten die autonomie, flexibiliteit en het nemen van
initiatieven belangrijk vinden in de job. We zijn multidisciplinair.
Uiteraard ben je creatief en kan je kwalitatief werk afleveren. Onze klanten verwachten niet
minder. Maar kan jij ons verwonderen door jouw kennis over je domein? Misschien kan je ons
doen verwonderen over je basketbal skills of andere hobby’s?
Wat mag je verwachten?

Wij groeien. Je komt in een jong ambitieus bedrijf terecht met een open en vlakke structuur.
Vandaag telt het bedrijf een 10-tal medewerkers met elk zijn specifieke kennis. Je zal dus sowieso
veel bijleren van anderen. Er bestaat ook de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen. We
organiseren regelmatig teambuilding activiteiten en staan niet in voor de ongevallen.
Jij bent flexibel dus lijkt het ons logisch dat wij ook flexibel zijn. Er zijn glijtijden. Work-life balance
is belangrijk zonder het belang van de klant uit het oog te verliezen. Oh ja en we betalen ook loon
uit. Een goed loon trouwens!
Interesse?
Of wens je bijkomende informatie? Wil je ons eens vrijblijvend ontmoeten?
We zijn makkelijk te bereiken op het nummer 0486 165 130 of via mail vlaeminck@tides.be
Solliciteer nu!

