
ODIN is een bureau voor landschapsarchitectuur in het oosten van het land. Ons werkveld varieert van grootschalige 

landschappen tot openbare ruimtes. Met een team van 6 bevlogen landschapsarchitecten en -ontwerpers werken wij aan 

de grote maatschappelijke opgaven van dit moment. In 2023 vestigen wij ons kantoor op een prachtige locatie op 

Landgoed Weldam. Dit geeft ruimte om onszelf én ons bureau verder te ontwikkelen in een inspirerende en groene 

omgeving. Wij zijn op zoek naar een creatieve en grafisch sterke landschapsarchitect/ontwerper die ons wil helpen om 

onze ambities verder vorm en inhoud te geven. Kom jij ons team versterken?

Wat mag je van ODIN verwachten?

• Ruimte om te ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk

• Uitdagende projecten die er echt toe doen 

• Een fijne inspirerende werkplek in een groene omgeving

• Bevlogen collega’s die je graag helpen (en op donderdag een borrel met je drinken)

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Architecten

Interesse? Stuur snel je sollicitatie met motivatie, cv en portfolio naar g.smit@odinlandschap.nl. Heb je eerst nog vragen? Neem dan 

contact op met Gerdien Smit via 06 57585352. 

Vacature 
Landschapsarchitect/ontwerper (jr)

Wie ben jij?

• Je hebt een afgeronde bachelor of master in landschapsarchitectuur 

• Je bent gedreven, nieuwsgierig en leergierig en je wilt graag je kennis en kunde vergroten door samen te werken met en te leren van 

het team

• Je bent creatief en je denkt in kansen en mogelijkheden

• Je kunt je goed verplaatsen in anderen 

• Je ziet het werk liggen en pakt je verantwoordelijkheid

• Je staat stevig in je schoenen, durft nee te zeggen en spreekt je mening uit

Waar ben je goed in?

• Je bent in staat om een ontwerpvraag op een creatieve/verrassende én praktische/maakbare manier te beantwoorden

• Jouw producten kenmerken zich door een grote beeldende kwaliteit, of het nu om een eerste handschets of om een visualisatie in 

Photoshop gaat

• Je hebt van nature gevoel voor beeld, sfeer en grafische vormgeving

• Je bent goed in het werken met programma’s als Photoshop, Illustrator, InDesign, SketchUp en AutoCAD

• Je hebt kennis van beplantingen en weet deze op de juiste wijze toe te passen

• Vanuit jouw persoonlijke interesse weet je wat er speelt op het vlak van actuele thema’s zoals klimaatadaptatie en 

natuurinclusiviteit


