Vacature Landschapsarchitect
Per direct hebben wij een vacature voor een enthousiaste en gedreven landschapsarchitect voor
minimaal 32 uur per week.
Kruit| Kok Landschapsarchitecten is opgericht in 2014 door de ervaren landschapsarchitecten
Mariëlle Kok en Esther Kruit met de ambitie om met een leuk team innovatieve, toonaangevend,
een inspirerende landschappen te ontwerpen en te bouwen.
Ons bureau werkt aan een brede reeks van opdrachten, variërend van landgoederen, parken en
terreinen, van stedenbouwkundige plannen tot regionale landschapsvisies en energiestrategieën
(RES). De benadering die we bij al deze opgaves hanteren is gebaseerd op grondig onderzoek, een
gedegen kennis van (natuur)processen en het ontwikkelen van sterke ruimtelijke concepten.
Wie zoeken wij?


Een enthousiaste getalenteerde, zelfstandige en gedreven ontwerper met een afgeronde
master in landschapsarchitectuur.



Een teamspeler die initiatief toont en zelfstandig kan werken en ambitie heeft om verder mee
te bouwen aan ons bureau.



Een communicator die in staat is een project helder en overtuigend vorm te geven en te
presenteren in woord en beeld. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een must en
daarnaast is een gedegen kennis van het Engels een pré.



Een landschapsarchitect met een goede beheersing van het handtekenen maar ook een
uitstekende vaardigheid van de programma’s Autocad en het Adobe softwarepakket.



Minimaal 32 uur per week beschikbaar.



0-3 jaar werkervaring.

Wat ga je doen?
Wij werken op dit moment in een compact team van 4 personen aan bijzonder uitdagende en
mooie opdrachten. De werkzaamheden die verricht moeten worden zijn dan ook heel divers van
karakter. Je bent onderdeel van het ontwerp team en assisteert daarbij de senior ontwerper met
het onderzoek en uitwerken van ontwerpopgaves en voorbereiden alsook deelname aan
presentaties en workshops. Het doel is dat de landschapsarchitect spoedig doorgroeit naar het
zelfstandig uitvoeren van ontwerpprojecten en projectmanagement.
Onze opdrachtgevers zijn provincies, gemeentes, projectontwikkelaars en particuliere
opdrachtgevers en wij werken veel in multidisciplinaire teams.
Wat hebben wij te bieden?
De kans jezelf te ontwikkelen binnen het vak door middel van het realiseren van mooie, uitdagende
en zeer diverse projecten. Door ons compacte team maak je alle aspecten van het vak van heel
dichtbij mee en bieden wij je optimale ruimte voor zelfontplooiing.
Je gaat werken op het hippe Strijp-S te Eindhoven.
Geïnteresseerd? Stuur je motivatie, cv en portfolio voor 3 december naar esther@kruitkok.nl
Voor aanvullende informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Esther Kruit of
Mariëlle Kok via 040 2516114 (kantoor Eindhoven) of mobiel Esther Kruit : 0615420190.
Vestiging Eindhoven
Strijp-S SWA 4.013 Torenallee 45
5617BA Eindhoven
T: 040 2516114
E: info@kruitkok.nl
I: www.kruitkok.nl

Vestiging Oss
Raadhuislaan 2a
5341GM Oss
T: 0412 624468

2

