
vacature  
aAD werkt aan prijswinnende projecten, variërend van tuinen tot grootschalige 
parkontwerpen. Door ons groeiend aantal projecten in Vlaanderen en Brussel 
zijn we op zoek naar een gemotiveerde landschapsarchitect. Heb jij zin om in 
een klein team invulling te geven aan uitdagende projecten? Lees verder.

aAD?
Bij aAD worden passie en praktische 
kennis voor landschappen en tuinen 
organisch verbonden tot ontwerpen 
van fijnzinnige tuinen tot plannen 
voor landschapsarchitectuur op gro-
te schaal: denk aan de verschillende 
projecten gerealiseerd in de Nationa-
le Plantentuin te Meise, de Standaert-
site in Gent of de bostuin in Drongen. 
Het nieuwe park in hartje Zwijndrecht, 
de nieuwe speeltuin in de Blaarmeer-
sen, de binnentuin van het stadhuis 
van Roeselare of het masterplan voor 
de Waterburcht in Horst zijn slechts 
enkele van onze lopende projecten. 

Laat je verder inspireren door onze portfolio op onze website: www.a-ad.be.

aAD is een klein maar toonaangevend landschapsarchitectenbureau dat mee het 
debat voert in Vlaanderen. In de zevental jaren van haar bestaan, heeft aAD zich 
bewezen met waardevolle visies en ontwerpen voor de openbare ruimte. Daardoor 
werken we vaak samen met gerenommeerde  architectenbureau’s en kunstenaars 
aan tot de verbeelding sprekende projecten. Word jij onze zesde collega?

Wat ga je doen?
Als projectleider op het snijvlak ontwerp/uitvoering ben je verantwoordelijk voor 
zowel de inhoudelijke als procesmatige kant van een aantal projecten. Inhoude-
lijk ben je scherp, zie je kansen en weet je deze te verzilveren. 
Jij hebt als uitvoeringsdeskundige een aantal jaren relevante ervaring bij uitvoe-
ringsprojecten en ervaring inzake werfopvolging van uitdagende publieke ruimte 
projecten. Jij hebt een diploma ingenieur (architect) of landschapsarchitectuur 
en jij beschikt over een uitstekende technische kennis van nieuwe materialen en 
uitvoeringsdetails.

Je zorgt voor de inhoudelijke communicatie over de projecten zowel binnen het 
projectteam als met externe samenwerkingspartners zoals uitvoerende bureau’s, 
opdrachtgevers, aannemers en stakeholders. Samen met de ontwerpers zorg je 
voor de inhoudelijke ontwikkeling van het project en de uitwerking van de ver-
schillende producten. 



Je bewaakt de voortgang van het project en 
stuurt bij waar nodig. Inhoudelijk zorg je niet 
alleen voor een hoge (ontwerp)kwaliteit en 
aansluiting op aAD’s visie, maar zorg je middels 
(ontwerpend) onderzoek ook voor inhoudelijke 
kennisontwikkeling in de projecten.

Wat we van je verwachten?
•Je bent een veelzijdige, getalenteerde 
landschapsarchitect met een uitstekende 
beheersing van de Nederlandse en Engelse 
taal in woord en geschrift.

•Je bent afgestudeerd landschapsarchitect.
 
•Je hebt tenminste 3 jaar relevante werkervaring.
 
•Je kan zelfstandig projecten uitvoeren en 
ontwerpen en contact met opdrachtgevers 
onderhouden.

•Je bent bekend met technische ontwerpeisen 
en het opstellen van ontwerpdocumentatie.

•Je hebt goede kennis van ontwerpprocessen 
en ervaring met werken in multidisciplinaire 
ontwerpteams.

•Je hebt goede analytische vaardigheden 
en bent scherp in het structureren van het 
ontwerpverhaal.

•Je bent geïnteresseerd in innovatieve en 
duurzame ontwerppraktijken.

•Je bent vaardig met het werken met 
Vectorworks.

•Je bent een initiatiefrijk persoon 
en gemakkelijk om mee te communiceren.

Wat je van ons kunt verwachten
•een inspirerende en creatieve moderne 
werkomgeving in Roeselare of Gent.

•een sociale werkomgeving met een gezamen-
lijke lunch in de kantoortuin en leuke, betrokken 
collega’s die na werktijd graag iets met elkaar 
drinken.

•een contract voor bepaalde tijd voor 32-40 uur 
per week met mogelijkheid tot vaste aanstelling;
of op zelfstandige basis. Te bespreken.

 Interesse? 
Reageer VOOR 1 NOVEMBER 2022 en stuur 
jouw cv, motivatiebrief en portfolio (< 10MB) naar 
arne@a-ad.be. Wij maken graag tijd voor jou.


