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Postbus 110 - 2160 AC  Lisse   

STOL architecten is een middelgroot architectenbureau met ca. 20 medewerkers en 
gevestigd in Lisse. We bestaan inmiddels 45 jaar, werken met veel enthousiasme en 
creativiteit aan onze ontwerpen en hebben een gevestigde naam wat betreft de kwaliteit 
van ons tekenwerk. Het werkgebied omvat de gehele Randstad, met als kern de Duin- en 
Bollenstreek.
 
Door de groei van onze opdrachten-portefeuille zijn wij op zoek naar versterking. Wij zijn 
daarom per direct op zoek naar:

 
BOUWKUNDIG PROJECTLEIDER (m/v)

 

Ben jij de enthousiaste medewerker die praktisch en initiatiefrijk te werk gaat, dan zijn wij 
op zoek naar jou.

Profiel:
 - afgeronde HBO Bouwkunde opleiding;
 - 2 jaar aantoonbare bouwkundige tekenervaring met Revit;
 - ervaring als (aankomend) projectleider in woningbouwprojecten;
 - bekend met het uitwerken van plannen na de VO fase (DO-TO-UV).

 
Wat bieden wij:
 - het begeleiden en regelen van een grote diversiteit aan projecten;
 - een grote mate van vrijheid om projecten uit te voeren;
 - een prettige en collegiale werkomgeving waarbinnen iedereen kan groeien naar zijn 
eigen niveau van zelfstandigheid;

 - de mogelijkheid om mee te denken over de steeds verdere ontwikkeling van BIM binnen 
ons bureau;

 - een 32-40 urige werkweek;
 - functiegroep en salarisschaal conform de CAO;
 - een jaarcontract (aanvang in overleg) met intentie tot een vast contract;
 - en vanaf 1 april 2023 een werkplek in ons nieuwe kantoor aan de Hobahostraat te Lisse.

 

Mocht deze vacature je aanspreken en denk je aan onze verwachtingen te kunnen voldoen, 
stuur dan een brief met cv per e-mail naar info@stolarchitecten.nl of per post naar Postbus 
110, 2160 AC te Lisse, t.a.v. Chris Warmenhoven. 

Voor nadere informatie kan je telefonisch contact opnemen op nummer 0252-216962 of 
06-53684506.

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


