
 

 

Architect met affiniteit voor interieur & transformatie 

Als jong en dynamisch bedrijf werkt Zecc Architecten met 15 mensen aan opgaven van verschillende 

aard en schaal. Dat kan gaan om herbestemmingen van monumenten, projectmatige woningbouw, 

bijzondere particuliere projecten en interieurs of interieurs van publieke gebouwen. Zecc zoekt ter 

versterking van het team een ambitieuze, talentvolle architect met affiniteit voor interieur & 

transformatie. 

Functie 

Als architect houd je je primair bezig met het vertalen van visies naar concrete ontwerpvoorstellen. 

Hierbij kun je in elke fase een verdiepingsslag aanbrengen. Je maakt hiervoor studies, verricht 

tekenwerkzaamheden en begeleidt technisch ontwerpers bij de verdere uitwerking van deze 

ontwerpen. Je bent een vaardige ontwerper, die snel kan schakelen en op verschillende 

schaalniveaus kan denken.  Je hebt verrassende ideeën en weet deze snel te visualiseren. 

Voor interieuropdrachten ben je in staat om een PvE en visie te vertalen in concrete 

ontwerpvoorstellen voor materialisering / stoffering van ruimten, vast meubilair en losse inrichting. 

Je hebt gevoel voor licht, ruimte, kleur en akoestiek. Je weet hiermee de belevingswaarde in een 

ontwerp te maximaliseren zonder daarbij de gebruikswaarde uit het oog te verliezen. 

Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in je vakgebied en onderhoudt deze kennis. Daarnaast 

ben je op de hoogte van laatste ontwikkelingen op het gebied van los meubilair en materiaalgebruik. 

Materiaalkennis op het gebied van duurzaamheid en circulaire productie is een pré. Je ziet het als 

een uitdaging om inventief mee te denken wanneer er problemen ontstaan en draagt daarbij 

oplossingen aan. 

Het integraal denken en werken in een ontwerpteam met collega’s, opdrachtgever / gebruiker en 

met verschillende externe adviseurs is een absolute vereiste. Maar je kunt ook goed zelfstandig 

werken.  

Je werkt veelal aan meerdere projecten tegelijk en bent daarbij in staat om regelmatig om te 

schakelen. Hoge accuratesse is van groot belang en je bent gewend om onder tijdsdruk te werken. 

Op basis van de weekplanning bepaal je je prioriteiten en deel je zelf je tijd in. 

Functie-eisen 

 Je hebt een afgeronde opleiding Architectuur aan de TU of de Academie van Bouwkunst.  

 Je beheerst AutoCAD volledig en kan goed overweg met SketchUp, PhotoShop en InDesign. 

Ervaring met Revit is een pré. 

 Je hebt 3 tot 5 jaar werkervaring bij een toonaangevend architectenbureau, waarbij je 

ervaring hebt opgedaan op het gebied van(grootschalig)  interieurontwerp. 

 Je beschikt over actuele kennis op het gebied van regelgeving, techniek en materiaalgebruik. 

 Aantoonbare ervaring met duurzaam en/of circulair bouwen/inrichten is een absolute pré. 



 

 

 Je kunt makkelijk schakelen tussen het informele karakter dat past bij een creatieve 

organisatie en een meer formele houding die past bij de professionele uitstraling van Zecc. 

 Je bent bij voorkeur 40 uur per week beschikbaar, maar 32 uur is ook bespreekbaar. 

 Je bent woonachtig in het midden van het land. 

 Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. 

Wat bieden wij? 
We bieden je een afwisselende functie in een bevlogen team en in een inspirerende werkomgeving. 

Je arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op je opleiding, leeftijd en werkervaring. Vooralsnog betreft 

het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar onze intentie is een dienstverband voor lange 

termijn en kansen om jezelf te ontwikkelen. Zecc hanteert de cao voor architectenbureaus.  

Je kunt je sollicitatiebrief, voorzien van portfolio en een volledig C.V. met foto, vóór 12 juni 2017 

richten aan Manon Verhoeven, manon@zecc.nl, als je voldoet aan de gestelde functie-eisen. 

Zecc heeft op dit moment twee vacatures openstaan. Geef duidelijk aan op welke functie je 

solliciteert.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 
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