
International Architect Advisor USA 

fulltime dreamjob met unieke combinatie van reizen en werken 

 

Streetlife is een succesvol bedrijf dat eigentijdse, vooruitstrevende producten voor de openbare ruimte ontwerpt 

en levert. Doordat Streetlife alle producten zelf ontwikkelt en internationaal trendsettende projecten realiseert is 

het werken binnen Streetlife zeer veelzijdig en dynamisch. Streetlife opereert vanuit het hoofdkantoor in Leiden 

dat is gevestigd in een karakteristiek monumentaal pakhuis en vanuit de studio’s in Malmö en Philadelphia. 

Het Streetlife team van circa 35 product ontwerpers en architecten werkt samen met tal van vooraanstaande 

landschapsarchitecten en steden wereldwijd. Meer informatie over de duurzame Collectie en het Streetlife team 

vind je op de website. 

  

Functieomschrijving 

Vanwege de groei in Noord Amerika zijn wij op zoek naar een architect of ontwerper als Internationale Architect 

Adviseur voor de regio USA (Nationwide). De functie vereist een unieke combinatie van technische kennis en een 

sterke affiniteit met sales en vormgeving. Door je achtergrond kan je vlot projectdocumenten analyseren en ben je 

professioneel gesprekspartner voor architecten, landschappers,  aannemers en eindgebruikers. Veelzijdigheid, 

nauwgezetheid en samenwerking zijn sleutelbegrippen bij deze baan. 

Na een interne opleiding qua productkennis, bedrijfsprocessen en advieswerk ben je een zelfstandig teamlid 

binnen het US cluster en Streetlife team. Er zal vanuit het hoofdkantoor in Leiden gewerkt worden met 

afwisselende korte periodes vanuit Studio America te Philadelphia. 

Doelstelling is jaarlijks ca. 10 meerdaagse bezoeken per jaar af te leggen om presentaties te geven met name in de 

grootstedelijke regio’s van de US. Een bijzondere kans om te werken voor een uniek Nederlands bedrijf en al 

reizend Amerika te ontdekken. 

  

Werkzaamheden: 

 Kennis opbouwen betreffende Streetlife Collectie en interne bedrijfsprocessen 

 Samenwerken met andere Advisors van team Noord Amerika en met de ontwerpers van R&D 

 Plan/Bestek analyse, het uitbrengen van offertes en het binnenhalen van opdrachten 

 Advies en Sales activiteiten aan Amerikaanse landschapsarchitecten, overheden en ingenieursbureaus 

 Beheren en updaten van database in CRM systeem 

 Bezoeksessies aan prospects in USA (Nationwide) 

 Deelname aan beurzen, congressen en interne seminars 

 Participeren in de bedrijfsbrede innovatie processen 
 

Jouw profiel: 

 Opleiding architectuur of product ontwerpen (MSc) 

 Zeer goede kennis van Engelse en Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk 

 Minimaal 3 jaar werkervaring (max. 7 jaar), waarvan minimaal 1 jaar in de USA 

 Liefhebber van Amerika, bekend met cultuur en mentaliteit in de US 

 Geanimeerde gesprekspartner en presentator 

 Multitasking, efficiënt en nauwkeurig kunnen werken 

 In het bezit van een rijbewijs 

 Bereid te reizen en op termijn uitgezonden te worden naar de US voor ca 5 jaar 

 



Spreekt deze unieke en dynamische baan je aan en voldoe je aan het profiel? Dan zien wij jouw reactie graag 

tegemoet voor 22 juni 2019. Motivatie en CV kun je sturen naar vacature@streetlife.nl t.a.v. mevr. Rianne van der 

Spek (PZ) 

Meer weten? Ga naar onze website www.streetlife.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:vacature@streetlife.nl
http://www.streetlife.nl/

