Wing zoekt een nieuwe collega!
Medior landschapsarchitect

Laat je volgende stap een sprong zijn.
Wing groeit en is op zoek naar een verbindende ontwerper! Hou je van
samenwerkenmet verschillende disciplines, integreren van opgaven en
perspectieven, en ben
je toe aan een sprong in je loopbaan? Zoek je die sprong in het inzetten van jouw
ontwerpkracht in ambitieuze gebiedsprocessen, ontwerpend onderzoek en
strategische visies?
We gaan graag met je in gesprek.

Werkzaamheden
Energietransitie, klimaatadaptatie, kustversterking, transitie van de landbouw, hoogwaardige recreatieve landschappen
en omgevingsvisies. Een greep uit de onderwerpen waar Wing momenteel aan werkt. Daarbij gaat het om meer dan
petajoules, kuubs water of stikstofdepositie. Het gaat meestal om een goed proces tussen bewoners, ondernemers en
bestuurders waarbinnen de landschapsarchitect onderzoekt en verbeeldt wat verandering betekent voor ons
landschap van morgen. Meer en meer gaat het om het voeren van een ontwerpdialoog, als middel om partijen
gezamenlijk te laten zoeken naar goede oplossingen voor de inrichting van het landschap. Onze
landschapsarchitecten spelen hier een belangrijke rol in. Inhoudelijk verdieping en creativiteit in het ontwerp loopt daarbij
gelijk op met het ontwikkelen van draagvlak en bestuurlijke keuzes.
Het accent van je werk ligt op ontwerpend onderzoek en visieontwikkeling op verschillende schaalniveaus (nationaal,
regionaal, lokaal). Je werkt zelfstandig aan verkenningen en ontwerpprojecten en je ondersteunt besluitvorming op een
creatieve manier: in presentaties en visualisaties of in interactieve werkvormen. Je werkt ook aan offertes en aan de
organisatie van projecten. Ten slotte geef je met ons vorm aan het ruimtelijk profiel van Wing.
Functie profiel
We zoeken een stevige ruimtelijk ontwerper die zich verder wil ontwikkelen tot strategisch ontwerper en adviseur in
complexe processen. Je beschikt over:
•

Een academische opleiding landschapsarchitectuur of een vergelijkbare opleiding.

•

Minstens 8 jaar relevante werkervaring als ontwerper, adviseur en projectleider.

•

Conceptuele en communicatieve kracht, in woord, beeld en geschrift; scherp luistervermogen en analytische
vaardigheden.

•

Aantoonbare affiniteit en ervaring met de onderwerpen waarin Wing actief is.

•

Affiniteit met strategische vraagstukken en gevoel voor de bestuurlijke arena’s waartussen het ruimtelijk ontwerp
plaats vindt.

•

Een neus voor ruimtelijke kwaliteit en het vermogen om dit onder woorden te brengen.

•

Ervaring met Adobe apps. Ervaring met GIS is een pré.

•

Ondernemingszin.

•

De capaciteit om je snel op nieuwe onderwerpen in te werken.

Je stelt prijs op een uitdagende samenwerking met veel andere disciplines, zowel binnen als buiten het bureau.
Wij bieden
Een aanstelling in overleg met mogelijkheden voor vast dienstverband en doorgroei bij voldoende potentie. Een informele
en inspirerende werkomgeving binnen een hecht team. Volop leermogelijkheden, intern via gerichte coaching, opleiding en
intervisie; extern via cursussen.

Organisatie
Wing is een waardegedreven organisatie. Samen met onze opdrachtgevers zoeken wij naar kansen om oude barrières te
slechten, nieuwe synergie tot stand te brengen en gezamenlijk maatschappelijke waarde te creëren.
Creativiteit is bij Wing niet alleen verbonden aan ruimtelijk ontwerp maar ook aan kennisontwikkeling en
gesprekstechniek. Bij Wing werken nu ruim 30 mensen waarvan 4 landschapsarchitecten.
Je standplaats wordt Wageningen en je zal ook regelmatig bij klanten actief zijn. We ondersteunen werken vanuit huis.
Wing heeft het plan om te verhuizen naar een aansprekende werkplek nabij intercitystation Ede-Wageningen.
Sollicitatieprocedure
Ben je geïnteresseerd en herken je je in dit profiel? Je kan je interesse per e-mail kenbaar maken aan info@wing.nl
Geef daarbij aan wat je motivatie is en voeg een C.V. bij, inclusief een portfolio.
Voor vragen kun je contact opnemen met:
Frank Stroeken
Senior landschapsarchitect
06 521 591 39
Frank.stroeken@wing.nl
Jannemarie de Jonge
Partner
06 245 874 20
Jannemarie.dejonge@wing.nl

