Vacature
Landschapsarchitect/ontwerper (sr)
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 ervaren en ondernemende landschapsarchitect/ontwerper die ons wil helpen om
onze ambities verder vorm en inhoud te geven. Kom jij ons team versterken?
Wie ben jij?
•

Je hebt een afgeronde bachelor of master in landschapsarchitectuur en minimaal 10 jaar relevante werkervaring als
landschapsarchitect/ontwerper, adviseur en projectleider

•

Je bent een zelfstandige en inspirerende vakgenoot en je wilt jouw ontwerpkracht inzetten in ambitieuze gebiedsprocessen,
participatietrajecten, ontwerpend onderzoek, beleidsvorming en strategische visies

•

Je bent sparringpartner, coach en leermeester voor collega’s vanuit jouw ervaring en passie voor het vak

•

Je houdt ervan om jouw verhaal en de visie van ODIN op enthousiaste en overtuigende wijze te delen, zowel aan tafel bij
opdrachtgevers en bewoners als voor een zaal met betrokkenen of belangstellenden

•

Je bent op je best in uitdagende samenwerkingen met veel andere disciplines zoals ecologen, hydrologen, verkeerskundigen,
omgevingsmanagers, architecten en aannemers

Waar ben je goed in?
•

Je bent conceptueel en visionair sterk in woord, beeld en geschrift

•

Je hebt goede kennis van ontwerp- en participatieprocessen

•

Je helpt onze opdrachtgevers ruimtelijke keuzes te maken die voortkomen uit hun eigen ambities en het afwegen van belangen

•

Je schakelt snel tussen diverse werkzaamheden zoals het structureren van het ontwerpverhaal in een project, het aansturen en
coachen van medewerkers en het onderhouden van het contact met opdrachtgevers

•

Je hebt een eigen netwerk en oog voor nieuwe marktkansen die je ook weet te verzilveren

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)

•

Een aanstelling in overleg met mogelijkheden voor vast dienstverband, 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.

