
 

Vacature projectarchitect 
houtbouw 

 
 

 
realiseert als gedreven houtbouwbedrijf de mooiste 

bouwdromen. We vertrouwen op onze technische expertise 
en onze doorgedreven kennis van de houtbouw. 
Houtbegaafd bouwen, verwijst naar onze honger om 
uitgedaagd te worden. Grensverleggend pionierswerk, 
respect, betrokkenheid en heldere communicatie. Daar staan 
we voor.  Wij zijn overtuigd van duurzaam bouwen. Daarom 
gebruiken we uitsluitend gelabeld hout en andere materialen 
van hernieuwbare oorsprong. Wij wensen ons team (20 vaste 
en enkele losse medewerkers) te versterken met: 
 
 
 
 

 
Een projectarchitect  
 
De houtbouwprojecten die wij bouwen, worden 
heel degelijk en planmatig voorbereid en 
aangepakt voor de start op de werf, zodat de 
werftijd zo efficiënt mogelijk kan verlopen. En jij 
bent de centrale radar in deze 
projectvoorbereiding.  
 
Je overlegt met klant en architect, gaat op zoek 
naar specifieke voorkeuren, adviseert en doet hen 
voorstellen qua technieken, materialen, …  
 

 
 
 
Je stuurt mee de opmaak van de offerte aan in samenwerking met onze calculator. 
Je overlegt met de stabiliteitesingenieur om tot een efficiënt bouwconcept te komen. Je 
bespreekt de technische gegevens van de tekenopdracht met onze tekenaar. Je overlegt met 
verschillende onderaannemers. Je maakt een projectplanning op en houdt het budget in de 
gaten.  
 
Op het moment dat jij het project overdraagt aan één 
van onze werfleiders is het project klaar voor uitvoering. 
De werfleiders zorgen verder voor een correcte 
uitvoering van onze houtbouwprojecten op de werf.  
 
 



 

 
 
 
 

Jouw profiel 

§ Je bent een architect die wil bouwen, met een 
voorliefde voor hout.  

§ Je bent een organisatietalent met een 
helicopterview. 

§ Je hebt inzicht in bouwconstructies en grondige 
technische kennis.  

§ Je kan met een open vizier informatie integreren. Je legt verbanden tussen verschillende 
gegevens, bedenkt alternatieven, bepaalt verschillende pistes, … 

§ Je werkt zorgvuldig en kwaliteitsvol.  
§ Je communiceert vlot met verschillende gesprekspartners, ook over complexe onderwerpen. 
§ Je kan knopen doorhakken. 
 
 

 
 
 
 

Wat doen wij 

§ Houtbouw van A tot Z of minstens de gesloten 
ruwbouw. We bouwen zowel met CLT als houtskelet. 
We realiseren een volledige nieuwbouw, we plaatsen 
optoppings. We voeren totaalprojecten uit. 
Toegegeven, er is vaak een waaw-factor.  

§ We werken graag nauw samen met klant & architect. 
 
 
 

 
 

We bieden jou  
Een functie met verantwoordelijkheid in een groeiende onderneming die inventieve 
houtbouwprojecten realiseert. Flexibele werkomgeving met veel vrijheid tot eigen inbreng.  
We moedigen opleiding aan. Stipte verloning volgens kennis, kunde en inzet.  
 
 
 
Geïnteresseerd?  
Mail jouw cv naar kelly.wood@woema.be  
 
of bel 09 220 60 22 om een afspraak te 
maken.  
Ons kantoor is in de Tulpenstraat 10c,  
9810 Eke-Nazareth.  


