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ABML zoekt een gemotiveerd (stagiair-)architect! 

 
ABML is een jong en dynamisch architectenbureau midden in de stad Antwerpen en is op zoek naar 
een (stagiair-)architect met zin voor een nieuwe uitdaging en passie voor architectuur. Je krijgt de kans 
om van A tot Z mee te werken aan tal van uiteenlopende projecten waarbij jouw creatieve inbreng van 
groot belang is. Je komt terecht in een gedreven en ondersteunend team dat autonomie en 
leergierigheid erg belangrijk acht.  
 
Benieuwd om meer te weten? Aarzel dan niet en stuur je CV naar info@abml.be!   
 
Neem ook zeker een kijkje op onze website www.abml.be om te ontdekken hoe het er bij ons aan toe 
gaat.  
 
Je takenpakket zal er als volgt uitzien: 
 

• Je bent betrokken bij de verschillende stadia van projecten en maakt architectenplannen op van 
A tot Z 

• Je doet onderzoek en bent verantwoordelijk voor de volledige opvolging van tal van 
verschillende projecten en werven zowel in nieuwbouw als renovatie en dit binnen een 
hoofdzakelijk stedelijke context.  

• Je bent verantwoordelijk voor de correcte uitvoering en opvolging van dossiers  

• Je bent in staat werven op te volgen en staat in voor de communicatie met alle betrokken partijen 
 

Jouw profiel: 
 

• Je hebt een opleiding als architect(e) genoten (Master in de Architectuur) 

• Je hebt een eerste ervaring achter de rug, maar ook stagiairs en laatstejaarsstudenten zijn reeds 
welkom  

• Je hebt kennis van Autocad, Revit en Office 

• Je bent assertief, polyvalent, flexibel en kan verschillende projecten tegelijkertijd beheren 

• Je bent technisch onderlegd, hebt zin voor initiatief en je kan onafhankelijk en autonoom werken 
binnen een team 

• Je bent creatief, gedreven en hebt een passie voor architectuur  
 
Wat wij aanbieden: 
  

• Er wordt jou een vaste job en/of stage aangeboden binnen een stabiel architectenbureau met 
een sterke reputatie 

• Je komt terecht in een dynamisch en jong team waarbij open communicatie en ondersteuning 
hoog in het vaandel gedragen wordt 

• Je krijgt de kans mee te denken met het bedrijf en in al de fases van tal van uiteenlopende 
projecten mee te werken. 

• Je krijgt continu nieuwe leerkansen en de opportuniteit tot eventuele opleidingen 

• Je zal samen met acht andere collega’s werken in een modern kantoorgebouw met veel 
lichtinval en een open sfeer, dit vlakbij het hart van Antwerpen 


