Howest Vacature

Architect
OPLEIDING/DIENST
PLAATS TEWERKSTELLIN G

Infrastructuur
Howest Brugge en Kortrijk

VOLUME

100%

BAREMA

587 (A21) – 589 (A31)

INFO WEDDESCHAAL
PUBLICATIE
REF. NUMMER
AFSLUITDATUM

AANSTELLINGSKENMERKEN

FUNCTIEOMSCHRIJVING

salarisschalen hoger onderwijs ATP
Openbaar
2017/162/AD/ATP/CON
14/01/2018

Contract van onbepaalde duur van zodra als mogelijk.
Loonvork conform ervaring.
Omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk mits positieve
evaluatie.

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en
ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met
campussen in Brugge en Kortrijk.
Howest bouwt innovatieve campussen in Brugge en Kortrijk. Om deze
projecten mee vorm te geven, willen we het team versterken met een
creatieve out of the box denkende architect.
Onze campussen zijn inspirerende leer- en leefomgevingen voor onze
studenten en medewerkers. Ze staan in directe verbinding met de omgeving.
Jij bent diegene die deze doelstellingen kunt vertalen in een masterplan voor
onze campussen in Brugge.
Je maakt deel uit van het team Projecten en rapporteert aan het diensthoofd
Facility, maintenance en projecten.
Je takenpakket omvat:



Het uitwerken van een masterplan voor de campussen in Brugge en
Kortrijk.
opmaken van ontwerp- en uitvoeringsdossiers





PROFIEL

opmaken van aanvraagdocumenten stedenbouwkundige vergunning,
milieuvergunningen, subsidies…
opmaak voorbereidende documenten met het oog op goedkeuring
van het ontwerp, wijze van gunnen, raming
technisch nazicht van de aanbesteding en opmaken voorstel
toewijzing in samenwerking met het diensthoofd infrastructuur en
gebouwen.

Vereist diploma


Diploma Architect of Ingenieur-architect.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de
gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.
Howest competentieprofiel:







Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
Je bent openminded.
Je bent een teamplayer.
Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel











Je bent creatief en je durft out of the box denken
Je deelt de visie van Howest op campussen als inspirerende leer- en
leefomgevingen
Je hebt ervaring met het opstellen van masterplannen
Je bent klantgericht, je neemt initiatief, je hebt leidinggevende
capaciteiten en je kunt mensen motiveren.
Je beheerst de specifieke wetgeving inzake bouwen, stedenbouw,
milieu, veiligheid en energie.
Je kunt goed zelfstandig werken, maar je bent ook teamgericht.
Je handelt proactief en hands-on, je werkt nauwkeurig, efficiënt en
resultaatgericht.
Je communiceert vlot en effectief met aannemers, leveranciers en
stakeholders.
Je hebt een grondige kennis van de principes van duurzaam bouwen.
Je hebt een grondige materialenkennis.



ERVARING

AANBOD

Je beheerst de office tools MS Office, MS Project en CAD.

Je hebt minstens vijf jaar relevante ervaring met grotere projecten.
Er kan maximum tien jaar anciënniteit verrekend worden.

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve,
innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve
Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen
voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.
Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers
maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte
werkomgeving aan.

MEER INFO

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Dieter Dobbelaere – diensthoofd infrastructuur
dieter.dobbelaere@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

SOLLICITATIEPROCEDURE

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via
http://ses.howest.be en dit ten laatste op 14/01/2018 . Je registreert je met
een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en
diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook
effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie
verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

www.howest.be

