
 
 

Heyligers design+projects is op zoek naar een  
 
Junior Architect  

  
 
Ben jij een enthousiaste Junior Architect die ons team van ca. 20 architecten en 
interieurarchitecten wil komen versterken? 
 
Wie zijn wij? 
Heyligers d+p is een bureau voor architectuur en interieur architectuur met een 
grote diversiteit aan opdrachten. Ons bureau heeft 2 vestigingen, in Amsterdam en 
Utrecht.  
 
Wij hebben zowel architecten als interieur architecten in dienst en werken 
momenteel vooral aan transformatie projecten in Amsterdam en andere diverse 
plekken in Nederland. Ook werken we, in samenwerking met andere 
architectenbureaus, mee aan nieuwbouwprojecten op het snijvlak van architectuur 
en interieur. Daarnaast renoveren en restaureren wij regelmatig monumentale 
panden. Wij werken in onze projecten veelal met de meest duurzame en 
innovatieve installaties om de duurzaamheid van onze projecten op het hoogste 
niveau te brengen. Daarbij is goede bouwfysica en het zorgvuldig detailleren een 
voorwaarde. 
 
Wat houdt de functie in? 
Als junior architect werk je in een team mee aan alle fases van het project. Je bent 
betrokken vanaf het concept ontwerp tot en met technisch ontwerp. Je kunt 
conceptueel denken en ontwerpen. Ook vind je het leuk om uit te zoeken hoe iets 
gemaakt en uitgevoerd moet worden en hoe een ontwerp kan worden 
geoptimaliseerd in esthetiek, materialisatie en techniek. Je bent deelnemer in een 
team waarbij mee ontwerpen en detailleren een belangrijk onderdeel is van je werk. 
 
Je bent nieuwsgierig, op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op bouwkundig/ 
architectuur gebied en houdt deze kennis scherp door o.a. bezoek aan vakbeurzen 
en het lezen van vakliteratuur. 
 
Wat vragen wij van jou? 

• Opleiding minimaal HBO Bouwkunde of TU  
• Minimaal 1 jaar relevante werkervaring in Nederland (ervaring in het 

realiseren van projecten in de Nederlandse bouwsector). 
• Ervaring in Revit en/of Archicad. 
• Beheersing Nederlandse taal (vereist). 
• Stressbestendig. 
• Teamspeler met een proactieve houding. 
• Fulltime beschikbaar. 

  
Wat bieden wij? 

• Uitdagende projecten. 
• Een dynamische baan, waarbij je aan veel verschillende projecten zult 

werken in teamverband. 
• Een informele sfeer met een leuk en hecht team waarin we veel met elkaar 

samenwerken, met jonge en ook meer ervaren collega’s. 
• Werkplek in het centrum van Amsterdam. 
• Groeimogelijkheden. 
• Een marktconform salaris op basis van opleiding en ervaring volgens de 

CAO voor Architectenbureaus. 
• Contract op basis van 40 uur (fulltime). 

 
 
Herken jij je in deze omschrijving en ben je op zoek naar een uitdagende baan dan 
willen we jou graag ontmoeten! Stuur je sollicitatie inclusief cv en portfolio (max 
5Mb) o.v.v. ‘Junior Architect’ voor 23 mei 2021 naar info@h-dp.nl  
 
Voor eventuele vragen kun je telefonisch contact opnemen met Henriët Hoekstra 
via 020-6270162.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


