Architect-Ontwerper als Architecten Adviseur
regio Nederland-België (fulltime)

Bedrijfsprofiel
Het succesvolle Streetlife ontwerpt, produceert en levert vooruitstrevende producten voor de openbare ruimte. Doordat
Streetlife de producten in eigen beheer ontwikkelt en internationaal projecten realiseert is het werk binnen Streetlife zeer
veelzijdig en dynamisch. Er wordt samengewerkt met tal van vooraanstaande landschapsarchitecten en steden in West
Europa en Noord Amerika.
Het Streetlife Team bestaat uit 45 medewerkers met diverse achtergronden, voornamelijk industrieel ontwerpers en
architecten. Streetlife’s hoofdkantoor is gevestigd in een monumentaal pand in Leiden centrum en heeft tevens studio’s in
Malmö en Philadelphia. Vanwege toenemende belangstelling zijn wij op zoek naar een Architecten Adviseur.
Veelzijdigheid, precisie en samenwerking zijn de sleutelbegrippen voor deze functie.

Functieomschrijving
Om het team te versterken zoekt Streetlife een architect of ontwerper met de unieke combinatie van technische
ontwerpkennis, cijfermatig inzicht en een sterke affiniteit met sales. Door je achtergrond kan je vlot projectdocumenten
analyseren en ben je gesprekspartner voor architecten, landschappers en aannemers.
Aanvankelijk heb je een ondersteunende functie binnen het NL-B team bestaand uit 3 personen om ervaring op te doen
met onze werkwijze en de omvangrijke Streetlife Collectie. In deze functie ontstaat, naast de reguliere werkzaamheden, de
ruimte om de klant te voorzien van een passend ontwerpadvies.
We werken met een horizontale structuur die onder andere nauwkeurigheid en gezelligheid combineert. Deze positie biedt
een mooie werkomgeving in een dynamische sfeer, naast de reguliere activiteiten. Een unieke mogelijkheid om voor een
creatief bedrijf te werken in het topsegment van de Stedelijke inrichting en Landschapsarchitectuurmarkt.

Werkzaamheden vanuit Hoofdkantoor te Leiden
•
•
•
•
•
•
•

Kennis opbouwen betreffende product systemen in de Streetlife Collectie (www.streetlife.com)
Kennis opbouwen betreffende materialen: Houtsoorten, TWIN en CorTen.
Plan/Bestek analyse, advisering, het uitbrengen van offertes
Administratievoering en orderafhandeling volgens bedrijfsprotocollen
Hechte samenwerking met adviesteam en ontwerpafdeling
Deelname aan beurs en congres
Post-Corona: Presentaties aan en projectbesprekingen met gemeenten en (landschap) architecten

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•

Opleiding architectuur of product design – engineering (hbo/universitair)
Naast beheersing van de Nederlandse en Engelse, bij voorkeur ook Franse en/of Duitse taal
Geanimeerde “sparringpartner” en uitzonderlijk goede telefoon- en PC vaardigheden
Multitasking, gestructureerd en nauwkeurig kunnen werken
Circa 3 tot max. 6 jaar werkervaring
In het bezit van een rijbewijs
Woonachtig in de Randstad of bereid te verhuizen naar Leiden

Wil je meer weten over Streetlife en haar collega’s? Kijk op onze website: www.streetlife.com
Heb je interesse in deze unieke baan en voldoe je aan het profiel? Dan zien we jouw reactie graag tegemoet voor 1 oktober
2021. Stuur je Motivatie en CV naar vacature(at)streetlife.com t.a.v. mevrouw Dorine van Erp (HR) o.v.v. “Vacature
Adviseur regio NL-B”. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

