Vacature Landschapsontwerper
Per direct hebben wij een vacature voor enthousiaste en gedreven landschapsontwerper 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 gedreven landschapsontwerper met een afgeronde HBO-opleiding|bachelor in
landschapsontwerp die het leuk vind om aan een grote diversiteit aan projecten te werken;
grote en kleine schaal, in landelijk en stedelijk gebied.



Een enthousiaste, flexibele en creatieve teamspeler die wilt meebouwen aan ons bureau.



Je hebt een goede beheersing van het handtekenen en een uitstekende vaardigheid van de
programma’s Autocad en het Adobe softwarepakket.



Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een must en daarnaast is een gedegen
kennis van het Engels een pré.



Minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Wat ga je doen?
Wij werken momenteel in een compact team van 4 personen aan hele mooie opdrachten. De
werkzaamheden die wij aan jou vragen zullen dan ook heel divers zijn. De basis is het assisteren
van de senior landschapsarchitecten met het ontwerpen en uitwerken van ontwerpopgaves en
projecten.
Afhankelijk van de type opgave en jou interesses kan dit betekenen het schetsen en uitwerken van
ontwerpen, het opzetten van landschapsanalyses, het maken van beplantingsplannen, het maken
van rapportages en tekenwerk met de hand of met hulp van digitale middelen.
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.
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