
Ben jij de bevlogen senior architect met ervaring in de gezondheidszorg die ons internationale team komt versterken? 
 
VenhoevenCS architecture+urbanism is een ontwerpbureau voor duurzame, geïntegreerde en intelligente 
architectuur, stedenbouw en infrastructuur. Het bureau heeft een internationale portefeuille van ontwerpen, 
onderzoeken en consultancy projecten en concentreert zich vooral op complexe stedelijke opgaven. 
Ons internationale team van ca. 60 ontwerpers en bouwkundigen werkt in een open organisatie aan zeer 
uiteenlopende projecten die raken aan de uitdagingen waar onze maatschappij voor staat.  
 
In verband met een internationale ziekenhuisopdracht zijn wij per direct op zoek naar een bevlogen, 
Nederlandssprekende 

senior architect  
met ervaring in de gezondheidszorg 

 

  
 

Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met de visie en kernwaarden van VenhoevenCS.  
Heb jij de volgende kwaliteiten in huis? 

• Minimaal 7  jaar werkervaring in het bouwproces, in alle ontwerp- en bouwfases;  
• ruime ervaring met bouwen voor gezondheidszorg; 
• verantwoordelijkheid kunnen dragen voor meerdere projecten; 
• een projectteam kunnen aansturen; 
• kennis van Revit; 
• snel en overtuigend in woord en beeld kunnen communiceren; 
• uitstekende beheersing van de Nederlandse (C1 niveau) en Engelse taal in woord en geschrift. 

 
Wij bieden: 

• een plek in een internationaal team met maatschappelijk betrokken collega’s; 
• een creatieve en collegiale werkomgeving met korte communicatielijnen en weinig hiërarchie; 
• de mogelijkheid om je continu professioneel en persoonlijk te blijven ontwikkelen in onze VenhoevenCS 

Academy; 
• salaris conform CAO Architectenbureaus en relevante ervaring. 

 
Herken jij je jezelf in deze kwaliteiten en in onze visie? Klaar voor nieuwe uitdaging? Stuur vóór 14 juli 2021, maar het 
liefst zo snel mogelijk, je sollicitatie, CV en portfolio naar werk@venhoevencs.nl. Je portfolio is in pdf-formaat en 
maximaal 5MB. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Berichten die aan ons verstuurd worden door derden in het kader van deze 
vacature worden als niet ontvangen beschouwd. 
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