
 
 

                        

 
Architects In Motion, gevestigd in Turnhout, is de afgelopen 50 jaar uitgegroeid tot een 
toonaangevend architectenbureau in Vlaanderen met een 30-tal medewerkers. Op 
www.architectsinmotion.be maak je kennis met enkele spraakmakende en grensverleggende 
realisaties. Architects in Motion draagt een hoge standaard in het vaandel en kiest voor een flexibele, 
horizontale organisatiestructuur die de creatieve dynamiek tussen de kennis en gedrevenheid van 
zowel ervaren als jonge architecten en specialisten stimuleert.  
Omwille van ons voortdurend streven naar innovatie, efficiëntie en duurzaamheid, willen we ons vast 
team versterken met een: 
 

OFFICE MANAGER 
MET FINANCIËLE INTERESSE 

 
Functie 
Je ondersteunt de twee architect-bestuurders bij alle niet-architectuurgebonden zaken, zodat zij zich 
100% kunnen concentreren op hun ‘core business’. Je garandeert een vlekkeloze praktische 
organisatie van het kantoor en neemt verantwoordelijkheid voor verschillende administratieve en 
zakelijke taken. Denk bijvoorbeeld aan de personeelsadministratie, de boekhouding en de 
projectadministratie. Intern werk je samen met twee administratieve bedienden. Bovendien ben je 
de vertrouwenspersoon en klankbord voor alle medewerkers. Daarnaast onderhoud je extern ook 
veel contacten met onze stakeholders.   
 
Profiel  
Een master denkniveau lijkt ons nodig om alle ‘ins en outs’ van ons architectenbureau te kunnen 
overzien. We kijken daarnaast uit naar een collega die sterk is in plannen en organiseren en die een 
efficiënte structuur kan brengen in een organisatie. Iemand die van aanpakken weet en vooruitziend 
is. Sterke communicatieve vaardigheden en assertiviteit zijn nodig om zowel intern als extern goede 
samenwerkingsverbanden op te bouwen en de belangen van Architects in Motion te behartigen. Ook 
nauwkeurigheid, discretie, zin voor kunst en vormgeving en stressbestendigheid zijn belangrijk om 
voldoening te vinden in deze job. 
 
Aanbod 
Ben je op zoek naar een uitdagende functie in een artistiek 
milieu met een dynamisch team? Dan kan je bij ons in een 
gerenommeerde organisatie meewerken aan de realisatie 
van boeiende en tot de verbeelding sprekende projecten. Dat 
doe je vanuit ons makkelijk te bereiken en stijlvolle kantoor 
in Turnhout. Verder kan je op een motiverend salaris 
rekenen. 
 
Interesse?  
Mail dan jouw cv en motivatiebrief naar Anke Ramakers van Goelen & Gaukema HR Partners via 
solliciteren@goelen.be. Discretie en een snelle reactie gegarandeerd.  

 

http://www.architectsinmotion.be/
mailto:solliciteren@goelen.be

