Vacature Landschapsarchitect/ landschapsontwerper (28-36 uur)
Voor versterking van ons team zoekt ontwerp- en adviesbureau Land-id een conceptueel sterke
ontwerper met affiniteit met de regionale schaal.
Land-id is een bureau van strategisch ontwerpers voor gebieden in beweging. In onze projecten begeleiden
wij verandering in het landelijk gebied en stedelijke regio’s. Onze focus ligt bij grote opgaven als
klimaatadaptatie, energietransitie en complexe gebiedsontwikkelingen. Het accent in onze projecten ligt op
regionale gebiedsvisies en strategische advisering. Wij zorgen met onze aanpak van het ontwerpproces voor
verbinding tussen burgers, deskundigen en beslissers.
Land-id bestaat uit een enthousiast team van landschapsarchitecten, ontwerpers en procesbegeleiders
met verschillende achtergronden. Wat ons bindt is gedrevenheid, scherpte en plezier in het maken
van producten waar onze opdrachtgevers mee vooruit kunnen.

Wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•

WO of HBO opgeleid in landschapsarchitectuur of landschapsontwerp;
enkele jaren relevante werkervaring, zelfstandig en proactief;
een conceptueel sterke ontwerper met affiniteit met de regionale schaal;
sterk in analyse van ruimtelijke vraagstukken en ontwerpend onderzoek;
in staat om ontwerptafels in participatieprocessen te begeleiden;
ervaring met het werken met ontwerpprogramma’s als het Adobe-pakket, AutoCAD en GIS;
uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Wij bieden:
•
•
•

Een stimulerende werkomgeving, waar je de ruimte krijgt om te experimenteren en gelegenheid om
verschillende kanten van je professionele vaardigheden en interesses te ontwikkelen.
Je werkt in teams van wisselende samenstelling, aan uitdagende projecten en in alle fasen van het
ontwerpproces.
Land-id is een horizontale organisatie, elk teamlid denkt bij ons mee over offertes, aanpak en
innovatie. Eigen inbreng wordt zeer gewaardeerd en iedereen heeft inspraak.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een korte motivatie met je portfolio en cv vóór 15 maart 2020 naar
info@land-id.nl. Uitsluitend Nederlandstalige sollicitaties worden in behandeling genomen.
Voor vragen kun je contact opnemen met Jan Bouman (06 – 5254 7610) of Astrid Stokman
(06 – 4034 7502). Voor meer informatie over ons bureau: zie onze website www.land-id.nl.

