VACATURE
Office Manager

Ter versterking van de het team, rekruteert FELT architectuur & design
een Operationeel Manager (v/m/x).

10-01-2022

FELT is op zoek naar een geëngageerd, nauwkeurig, communicatief en administratief sterk persoon met interesse voor het brede veld van
architectuur & design die het team van FELT wil ondersteunen bij het verder uitbouwen van een duurzame creatieve onderneming.
Ons team bestaat uit een 8-tal gemotiveerde architecten aangestuurd door twee partners, die tegelijk instaan voor de creatieve directie, het
algemeen management en de dagdagelijkse organisatie. De gestage groei van het bureau en de schaalvergroting in de projecten heeft er toe
geleid dat er nood is aan een bijstelling van deze interne structuur. Een eerste belangrijke stap hierbij is de aanwerving van een office manager.
Hiervoor kijken we uit naar een gemotiveerde collega die zich thuis voelt in een creatieve omgeving en het verschil wil maken in onze
onderneming door zijn/haar/hun gedrevenheid, enthousiasme en effectieve communicatie.
Als Office Manager sta je in voor:
-

bureauorganisatie en logistiek

-

opmaak van offertes, subsidie- en persdossiers, projectfiches, …

-

administratie e.a. managementondersteunende taken

-

personeels- en sfeerbeheer

Daarbij beschik je over :
-

awesome peopleskills

-

relevante softwarekennis inzake Excel en Word + eventueel ook Photoshop en/of InDesign

-

noties omtrent boekhouding en facturatie

-

een gezonde portie zelfredzaamheid

-

een grote leergierigheid!

Een vlotte pen, oog voor grafiek en een voorliefde voor architectuur & design zijn absolute pluspunten. Social-media vaardigheden of
voeling met PR en creatieve marketing evenzeer meer dan welkom!

FELT biedt een halftijdse functie (onderhandelbaar naar 60% of meer), verloning in overeenstemming met de functie, passend voor een creatieve
organisatie en afhankelijk van kwalificaties en ervaring (statuut bespreekbaar).

Stuur tegen uiterlijk 30 januari 2022 je motivatiebrief samen met jouw cv naar jobs@felt.works. Discretie verzekerd.

FELT architecture & design
www.felt.works
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VACATURE
Office Manager

BIJLAGE
Wie zijn wij? Een korte introductie.

10-01-2022

FELT architectuur & design werd opgericht in 2014 door Karel Verstraeten en Jasper stevens, ir. architecten. Het multidisciplinair ontwerpbureau
is actief in zowel architectuur en stedenbouw, als interieur, scenografie en design. De architectuurstudio werkt voor zowel overheden als
particulieren, maar heeft een voorliefde voor opdrachten met een maatschappelijke dimensie. Het zwaartepunt van de portfolio ligt bij publieke
architectuuropdrachten, bekomen via wedstrijdprocedures. Als jong ontwerpbureau wist FELT de laatste jaren een plek af te dwingen in de
boeiende Belgische architectuurscène. Het kan competitief meedingen naar ambitieuze architectuur opdrachten en heeft reeds een uitgebreid
portfolio opgebouwd in tentoonstellingsontwerp.
Van bij de opstart is FELT actief bezig geweest met zijn eigen evolutie als ontwerpbureau vanuit artistiek, socio-cultureel en economisch oogpunt.
Hierbij gaat veel aandacht naar de eigen profilering, het zoeken naar groeikansen en het bepalen van een eigen positie in het brede werkveld
waarin de studio actief is. Zelfreflectie en een kritische houding t.o.v. de eigen werking en productie vormen hierbij kernwaarden van het bureau.
Dat uit zich in een voorliefde voor uitvoerig ontwerpend onderzoek d.m.v. een diverse artistieke productie en een kritische reflex, die
volgehouden wordt tot tijdens het ‘maakproces’ zelf.
Vanuit de wens om te blijven ‘leren’ en om de eigen expertise te toetsen aan de inzichten van anderen, tracht FELT steeds boeiende
samenwerkingen aan te gaan op maat van het project. Hiervoor worden co-creatie processen opgezet met collega ontwerpers, studiebureaus,
kunstenaars, externe adviseurs of gebruikers. Deze voorliefde voor samenwerken en het delen van kennis vormt ook het fundament van de
Ontwerp-poel, de co-working in het centrum van Gent die FELT mee heeft uitgebouwd en deelt met een viertal andere creatieve ondernemingen.
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