Wij zoeken een talentvolle MEDIOR ARCHITECT (Infra). Ben jij onze nieuwe NEXT
collega?
Wie ben jij?
Ben jij een talentvolle, technisch onderlegde ontwerper met ervaring bij
gerenommeerde bureaus en wil je een volgende stap zetten in je carrière? NEXT
biedt je die kans, bij ons ga je meewerken aan toonaangevende (internationale)
projecten binnen infrastructuur en brugontwerp. Heb jij zowel gevoel voor
techniek als esthetiek?
Als architect zijn we een belangrijke adviseur op het gebied van ruimtelijke
kwaliteit en onze expertise op het gebied van het architectonische ontwerp
van bijzondere verkeers-, fiets- en voetgangersbruggen als ook diverse
waterbouwkundige werken en uitkijkpunten. We zetten in op de integrale
ruimtelijke inpassing van diverse grote infrastructuurprojecten in zowel de
planfase als uitvoeringsfase. NEXT werkt actief toe naar toonaangevende
internationale projecten in Europa en Noord-Amerika waar onze integrale manier
van werken en onze award winning brugontwerpen hoge ogen gooien. Wij willen
niet alleen ons portfolio uitbreiden maar ook ons team.
Wie zijn wij?
NEXT heeft in de afgelopen 23 jaar internationaal naam gemaakt met ontwerpen onderzoeksopgaven op het snijvlak van architectuur, stedenbouw en
landschap. De rode draad in ons werk is verbinding: met de context van onze
gebouwen en in de samenwerking in multidisciplinaire teams, we geven vorm
aan plekken voor ontmoeting en verbinden onze opgaves met de grotere
maatschappelijke thema’s.

Onze ideale kandidaat
• heeft een afgeronde Master opleiding TU of Academie van Bouwkunst,
• heeft minimaal 5 jaar ervaring als ontwerper op een architectenbureau
• goede skills in het vertalen van ontwerpen in 3D modellen
• ziet met een open vizier opgaven tegemoet
• heeft affiniteit met brugontwerpen en/of infrastructuur
• heeft een ontwikkeld bouwkundig inzicht heeft met oog voor esthetische
kwaliteit
• communiceert open, neemt initiatief en werkt graag samen
• heeft niet alleen oog voor wat we doen, maar ook hoe we dat doen
Wij bieden
• een plek waar groei en ontwikkeling centraal staan: we stimuleren
medewerkers om proactief met ons in gesprek te gaan over ambities
• afwisselend werk met een breed portfolio van toonaangevende projecten en
een groot netwerk aan samenwerkingspartners
• een dynamische werkomgeving met een team van ca. 30 enthousiaste
ontwerpers en architecten
• werken in een prettige sfeer en met een sterke teamspirit in een creatieve
werkomgeving: de Kauwgomballenfabriek in Amsterdam Oost
• arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor architectenbureaus
Enthousiast geworden over deze vacature?
Enthousiast geworden over deze vacature? Stuur je sollicitatie naar
jobs@nextarchitects.com o.v.v. Sollicitatie Medior Architect Infra. Vragen? Neem
contact op met Anja Sijben 020 4630463.

