
 

 

 

 

 

 
 

JUNIOR ARCHITECT PROJECTLEIDER 
 

 

 

Fast Forward Architects & Engineers 

 

Fast Forward Architects & Engineers is een tweetalig Brussels architectenbureau, in oorsprong een renovatiebureau in 

overheidsopdrachten, geëvolueerd naar privé, luxe, ambassades en residentiële projecten. Fast Forward Architects & 

Engineers beschikt over een team van een 18-tal medewerkers die opereren binnen een duidelijke structuur door het naast 

elkaar bestaan van drie teams, nl. team ontwerp, team uitvoering en team management. Wij zijn niet enkel architecten, 

maar ook ingenieurs! Binnen ons team hebben wij sterke organisatoren, uitmuntende stedenbouwkundigen, architecten, 

ingenieur-architecten, interieurarchitecten, maar ook knappe (burgerlijk) ingenieurs in de stabiliteit en de technieken. 

Mensen met heel wat ervaring en believers! Wij werken 100% paperless en dus 100% digitaal. 

 

Wil je meewerken aan de bouw van 100 appartementen in een binnengebied?  

Wil je een co-housing project mee uit de grond stampen? 

Wil je een kantoorgebouw mee uitvoeren? 

Heb je zin om mee scholen te bouwen? 

Wil je werken voor ambassades? 

Wil je werken voor promotoren die kiezen voor kwaliteit? 

Wij bouwen momenteel ons 2de ziekenhuis, ... maar nog zo veel meer! 

 

BEN JE EEN JUNIOR ARCHITECT DIE OP ZOEK IS NAAR EEN NIEUWE OF EERSTE UITDAGING? 

KOM SAMEN MET ONS VERNIEUWENDE GEBOUWEN REALISEREN! 

 

Wat we van jou verwachten 

 

− Eerst en vooral, een aangename collega met goede social skills. 

− Je werkt in ons team uitvoering (vanaf opmaak aanbestedingsdossier t.e.m. oplevering werf). 

− Je werkt onder de supervisie van een ervaren projectleider. 

− Je werkt op zéér verschillende schalen (gaande van 2,5MIO tot 43MIO EUR). 

− Je wil graag meewerken aan scholen, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen, maar ook aan high-end 

projecten. 

− Je draagt bij, bij het uittekenen van uitvoeringsplannen en degelijke details. 

− Je helpt bij de opmaak van lastenboeken en meetstaten. 

− Je staat mee in voor controle op de werf, je woont de werfvergaderingen bij en staat in voor de opmaak van de 

verslagen. 

− Je vertoont engagement, je doet al het nodige om je bij te scholen (op het praktische vlak), dit zowel binnen als 

buiten de werkvloer. 

− Je voert de toegewezen taken punctueel en volledig uit, binnen het gegeven tijdsbestek. 

− Je staat zelf mee in voor jouw persoonlijke ontwikkeling; o.a. op vlak van zelfstandigheid, zelfvertrouwen, opbouwen 

van kennis en assertiviteit. 

− Je hebt een diploma ingenieur-architect of architect. 

− Liefst geniet je al van een eerste ervaring, maar dit is geen vereiste. 

− Je beheerst AUTOCAD, EXCEL en SKETCHUP; kennis van REVIT is een troef. 

− Je werkt graag nauwkeurig en je bent trots op jouw afgeleverd werk. 

− Je bent Nederlandstalig, kennis van het Frans is een pluspunt. 

− Je hebt een goed voorkomen, je vermijdt conflicten, je kan diplomatisch samenwerken, je bent vlot in de omgang. 

 

Wat wij te bieden hebben 

 

− Een inhoudelijke en bijzonder boeiende job, een goede verloning in een sfeer van wederzijds respect en appreciatie. 

− Een duidelijk en opgevolgd leertraject, ervaren projectleiders die je opvolgen en coachen. 

− Een bureau waar jouw bijdrage, initiatief en expertise gevraagd en gewaardeerd worden. 

− Een gestructureerd bureau waar individuele verantwoordelijkheid centraal staat. 

− Een bureau waar een alternatie is tussen het intensief werken en deugddoende vakanties. 

− Een bureau dat alle energie laat vloeien naar de inhoud van de projecten. 

− Een bureau dat niet ego-, maar bouwheer-georiënteerd is. 

− Een tweetalige én prettige werkomgeving in het hippe centrum van Brussel. 

 

Interesse? 

 

Wij ontvangen graag van jou een beknopte motivatie die beschrijft waarom je zou willen werken voor Fast Forward 

Architects & Engineers, een bureau dat de komende jaren nog vele, omvangrijke gebouwen zal bouwen. 

Wij zijn alvast benieuwd naar jouw CV en portfolio! 

 

Stuur ze vandaag nog naar onze zaakvoerder wim.tielemans@ffwarch.eu én naar pascale.van.overmeir@ffwarch.eu, HR 

& business manager. 
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