Vacature zelfstandig(e) medewerker(s):
Ruimtelijke analyse en onderzoek
Ruimtelijke planning / Stedenbouw
Atelier Romain is op zoek naar dynamische medewerkers voor de verdere uitbouw van het team,
om samen op een kwalitatieve manier antwoord te kunnen bieden aan een groeiend en
uitdagend opdrachtenpakket.
Atelier Romain is een jong team actief in Ruimtelijk Onderzoek en Ontwerp, MAsterplanning en
INtegrale Beleidsplanning. Verschillende thema’s zoals wonen, stedelijke ontwikkeling,
erfgoed, open ruimte, landbouw, reconversie, economie worden hier aangesneden en
bestudeerd, zowel op kleine als grote schaal. De gemene deler is ruimte.

Jouw profiel
Je hebt een hogere opleiding geografie, architectuur en/of stedenbouw genoten en hebt een
inzetbare kennis van ruimtelijke planning, stedenbouw en ruimtelijke analyse. Je hebt interesse
in ruimtelijke thema’s en kan op een vlotte manier je weg vinden door ruimtelijke data. Deze
omzetten naar leesbare grafiek is meer dan belangrijk.
Atelier Romain zoekt op dit moment versterking op meerdere vlakken en we kijken graag samen
waar we elkaar kunnen vinden:
- zowel onderzoeks- als planologische taken
- zowel met als zonder ervaring
- zowel regionaal, lokaal als op bouwblokniveau
Kennis van het ruimtelijk instrumentarium is een absolute meerwaarde.
Jouw rol
Je komt terecht in een team van architecten, geografen en stedenbouwkundigen dat steeds op
zoek is naar nieuwe boeiende uitdagingen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus. Graag zien
we je mee nadenken over de ruimtelijke ontwerp en analyse, de te ontwikkelen beleids- en
gebiedsvisie en mogelijke ruimtelijke trajecten voor de toekomst. Je hebt er zin in, kan
zelfstandig rapporteren en grafisch steek je er bovenuit.
Ons aanbod
Boeiende, gevarieerde en steeds vernieuwende werkinhoud
Een uitdagende job in een teamgerichte en dynamische omgeving
Een verloning afhankelijk van ervaring en kennis
Ruim en bereikbaar kantoor, vlakbij Gent-Dampoort
Kandidaturen richten voor 20/09 aan brecht@atelierromain.be

Atelier Romain bvba - ‘Hof Ter Dampoort’ - Dendermondsesteenweg 50 - 9000 Gent - +32 9 233 69 76
www.atelierromain.be

