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D-Hane-Steenhuyse Kasteel Ter Borcht Gruuthusemuseum

VACATURE RESTAURATIE-ARCHITECT MET ERVARING

Avapartners, architects & planners is een jong, fris en 
ambitieus architectenbureau in volle ontwikkeling.  Ons 
pas gerenoveerd hoofdkantoor bevindt zich in het Gentse 
miljoenenkwartier, vlakbij het Sint-Pietersstation en op 4 
minuten rijden van de afrit van de autosnelweg.  

In ons team vind je 25 architecten, ingenieur-architecten, 
stedebouwkundigen, assistent-architecten, masters 
restauratie-conservatie en een interieur-architect : een 
team waarvoor het woord ‘team’ werd uitgevonden.   
Onze klanten zijn zowel private ondernemingen, vzw’s als 
openbare besturen.

Op het gebied van restauratie kunnen we een vrij 
indrukwekkend portfolio voorleggen. Een selectie: 

• Belfort Gent
• Kasteel Ter Borcht Meulebeke
• Begijnhof OLV Ter Hoyen Gent
• Braunschool Gent
• Gruuthusemuseum Brugge
• Koninklijk stapelhuis Hangar 1 Oostendse 
• Pier Blankenberge
• Gashouders Gent  

En de toekomst oogt veelbelovend : sinds enkele weken 
kunnen wij ook de restauratie van de Lakenhallen en het 
Belfort in Ieper aan onze ‘to do list’ toevoegen, evenals 
de restauratie en herbestemming van het prestigieuze 
stadshotel D’Hane-Steenhuyse in de Veldstraat in Gent. 

Zoals gezegd : we zijn ambitieus, we willen vooruit.  
We willen ons kantoor nog groter, sterker, slimmer, 
professioneler en plezanter maken dan het nu al is.  
Daarom hebben we jou nodig.  

In ruil voor een aantrekkelijk salaris, een hoop 
zelfstandigheid, een warme werkomgeving met niets dan 
leuke, frisse, intelligente en gedreven vrouwen en mannen, 
vragen we een masterdiploma architectuur, aangevuld met 
een master restauratie-conservatie.  We hopen te kunnen 
rekenen op je kennis van de meest voor de hand liggende 
softwaretoepassingen (MS Office, Indesign, Autocad of 
Microstation...).  Kan je ons ook verbazen met enige kennis 
van Revit, dan is dit voor ons een absolute plus.  Je moet 
deadlines in de ogen kunnen staren, je projecten plannen 
en budgetten onder controle houden. We hopen tenslotte 
ook dat jij ons team inspireert met jouw ervaring van 
minstens 2 jaar op het gebied van restauratie.

Samengevat :

• Master architectuur + master restauratie-conservatie
• 2 jaar of meer ervaring in restauratie-architectuur
• kennis van MS Office, Autocad en/of Microstation ; 

overweg kunnen met Indesign en/of kennis van Revit 
zijn een absolute plus

• zelfstandigheid, inspiratie, passie, humor

De job van je leven? We vertellen er graag nog meer over in 
een eerste gesprek en horen uiteraard graag van jou hoe jij 
deze rol ingevuld ziet.  Maak een afspraak met Iris Ravyts 
via info@avapartners.be of bel ons op het nummer  
+32 (0)9 222 23 45.  

Tot dan!

AVA PARTNERS 
A R C H IT E CTS  &  P L A N N E R S


