
Ben je een geëngageerd, nauwkeurig, communicatief en hands-on doener? Heb je interesse voor het brede veld van 
architectuur, stedenbouw, landschap en infrastructuur? Voel je je thuis in een ambitieuze en creatieve omgeving? 
Kijk je ernaar uit de werking van een jong, gedreven team te ondersteunen en mee te bouwen aan een duurzame en 
professionele onderneming? Dan is Maat-ontwerpers op zoek naar jou! 

Samen inzetten op maatschappelijke meerwaarde
Maat-ontwerpers bouwt mee aan een betere wereld en focust daarbij op hefbomen vanuit architectuur, infrastructuur, 
landschap, stedenbouw en regionale planning. Ons onderzoek en ontwerp koppelt steeds maatschappelijke 
uitdagingen aan concrete ruimtelijke projecten en processen. 

Maat-ontwerpers doet dat zelden alleen. Samenwerken staat dus steeds centraal. Vanuit een open en co-creatieve 
dialoog zoekt Maat-ontwerpers naar een gemeenschappelijk, breed gedragen en sterk ingebed project. We geloven 
niet in kant-en-klare oplossingen en zien het bureau als een platform voor een continu en steeds verder groeiend 
onderzoek.

Maat-ontwerpers werkt vanuit de ontwerp-poel. Een inspirerend collectief van creatieve ondernemingen dat 
uitwisseling van ideeën, inhoudelijke dialoog en een continue kritische reflectie stimuleert. Een ideale broedplek voor 
ons hecht team van jonge, gedreven en geëngageerde denkers en dromers die geloven dat het beter kan. 
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Jouw rol? 
Je ondersteunt het team en stimuleert het creatieve proces. Je laat het bureau nog beter draaien! 
Door de praktische en administratieve ondersteuning van ons team, en het optimaliseren van processen zorg je voor 
een aangename werkomgeving waar ruimte en focus blijft bestaan voor onze inhoudelijke missie en ambities. Je speelt 
zo een belangrijke rol in het stimuleren van het creatieve proces en het professionaliseren van de bedrijfsvoering. 

Als Office Manager sta je in voor:
- Opmaak van offertes, projectfiches, … 
- Externe communicatie die onze missie meer kenbaar en zichtbaar maakt 
- Organisatie teamactiviteiten, interne en externe evenementen 
- Bureauorganisatie en logistiek 
- Warm en professioneel onthaal als eerste aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers en partners 
- Administratie en managementondersteunende taken 
- Facturatie en bankzaken 
- Vertegenwoordiging van Maat-ontwerpers in het Ontwerppoel-collectief 

Daarbij beschik je over:
- Een proactieve en positieve houding;
- Sterke organisatorische en administratieve vaardigheden;
- Noties omtrent boekhouding en facturatie;
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels;
- Relevante softwarekennis inzake Excel en Word + eventueel ook Photoshop en/of InDesign
- Een grote leergierigheid!

Ons aanbod:
Maat-ontwerpers biedt een deeltijdse (min 60%) of voltijdse funtie, verloning in overeenstemming met de functie, 
passend voor een creatieve organisatie en afhankelijk van kwalificaties en ervaring (statuut bespreekbaar). 
- Een uitdagende functie in een dynamische en creatieve werkomgeving in Gent
- Flexibiliteit op vlak van tijd- en plaatsonafhankelijk werken
- Een hecht team van collega’s die gedreven zijn door dezelfde passie;
- Mogelijkheden om te groeien en jezelf verder te ontwikkelen;
- Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
- 100% vergoeding openbaar vervoer
- Dagverse lunch

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar info@maatontwerpers.be en vertel ons 
waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze rol. 

We kijken er naar uit om van je te horen.


