
Architecture Workroom Brussels (AWB) wil 
haar team versterken met een inhoudelijke 
medewerker. AWB werkt momenteel rond 
thema’s zoals open ruimte, voedselproductie, de 
energietransitie, klimaatverandering, stedelijk 
beheer en maatschappelijke infrastructuur. Je zal 
deel uitmaken van een dynamisch en geëngageerd 
team. Je zal ondersteuning bieden bij het uitvoeren 
van één of meerdere projecten van AWB. 

Medewerkers van AWB hebben ontegensprekelijk 
minstens één specifieke overeenkomst: ze hebben 
een ontwerpgerichte achtergrond en/of hebben 
een sterke affiniteit voor ruimte, architectuur of 
de toekomst van stad en landschap. Vanuit die 
gedeelde motivatie voert het team in functie van 
de uiteenlopende trajecten diverse taken uit: 
naast de cultuurproductie (tentoonstellingen, 
publicaties, ...) zijn dat ook ontwerpend onderzoek 
(pilootprojecten, ontwerpverkenningen, co-
design en participatietrajecten, ...), en het 
inhoudelijk gangmaken en (bege)leiden van 
kennisdeling en -ontwikkeling, van initiatie- en 
verkenningstrajecten voor nieuwe ruimtelijke 
transformatieprogramma’s en beleidsinnovatie ,... 

Functieomschrijving 
De inhoudelijke medewerker:
- verzamelt en structureert inzichten rond 
overkoepelende en complexe thema’s tot een 
helder en samenhangend verhaal en vertaalt dat 
naar tekst en beeld (bundelend en verdiepend 
onderzoek en redactie); 
- zal mee (nieuwe)  project- en processchema’s 
formuleren en uittekenen en het ontwerpend 
onderzoek faciliteren en/of uitvoeren in functie 
van inhoudelijke doorbraken, samen met het 
(helpen) vormen van partnerschappen met de 
pertinente private en publieke actoren; 
- helpt de inzichten te vertalen naar 
cultuurproducten en leeraanbod voor zowel 
een professioneel publiek (online platform, 
masterclasses, …), als voor een breder publiek 

(tentoonstellingen, lezingen,...); 
- coördineert en voert trajecten van prospectief 
ontwerpend onderzoek uit en verzorgt de 
organisatie en de praktische uitwerking van de 
acties; 
- analyseert en synthetiseert het geleverde werk;  
- zorgt voor de opvolging van het budget, de 
planning en de administratie van de projecten. 

Profiel
Wij zoeken gemotiveerde, enthousiaste en 
talentvolle kandidaten die:
- in het bezit zijn van een Masterdiploma in de 
architectuur, stedenbouw, ruimtelijke planning of 
vergelijkbare kennis door ervaring; 
- ontwerpmatig, grafisch en inhoudelijk scherp uit 
de hoek kunnen komen; 
- gedreven zijn door betrokkenheid bij 
maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, 
met name in relatie tot klimaatverandering en 
verstedelijking, en bereid zijn om de complexiteit 
daarvan als uitgangspunt te nemen; 
- een van nature onderzoekende, analyserende en 
vooral structurerende houding hebben;  
- in staat zijn om complexe vraagstukken op 
een gestructureerde manier te benaderen, te 
synthetiseren en te vertalen naar werkprocessen;  
- bedreven zijn in organisatie en management; 
- in staat zijn om binnen een multidisciplinair 
(inhoud, productie) team te opereren; 
- een vlotte pen en goede beheersing van de 
Nederlandse, Franse en Engelse taal hebben, 
zowel mondeling als schriftelijk; 
- een visie hebben over theorie, praktijk en 
actualiteit van de architectuur en stedenbouw; 
- interesse hebben in cultuurproductie (de 
organisatie van tentoonstellingen, publieke 
evenementen); 
- kennis hebben van basissoftwarepakketten: 
Adobe Creative, Microsoft Office, CAD en (bij 
voorkeur) GIS software;  
- in staat zijn om onder druk en resultaatgericht te 
werken; 

werft aan: 
INHOUDELIJK MEDEWERKER - ONTWERPEND ONDERZOEK



- geen nine-to-fiver en bereid zijn om met flexibele 
werktijden om te gaan.

Wat is Architecture Workroom?
Architecture Workroom Brussels is een cultureel 
innovatiehuis voor de transformatie van de 
sociale en fysieke leefomgeving. De missie van 
de organisatie is het aandrijven van de transitie 
naar een solidair, duurzaam en circulair 
stadslandschap via ontwerp en architectuur. Het 
ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe projecten, 
coalities en praktijken die een antwoord bieden 
op belangrijke maatschappelijke opgaven van 
morgen, rond thema’s als voedsel, water, energie, 
mobiliteit, wonen en gemeenschap.  

Het innovatiehuis zet ontwerp en cultuur in als de 
hefbomen om zijn missie te realiseren. Ruimtelijk 
en ontwerpend onderzoek spelen een belangrijke 
rol in de verkenning en verbeelding van mogelijke 
toekomsten. Maar AWB gaat voorbij het agenderen 
van wat zou kunnen. Het cultureel innovatiehuis 
treedt op als verbinder in functie van nieuwe 
coalities, projecten en praktijken, met effectieve 
transformaties in de leefomgeving als resultaat.  

Daarvoor brengt AWB zowel vernieuwers als de 
huidige dominante spelers samen in een nieuwe 
praktijkomgeving. AWB biedt de context en de 
instrumenten aan ontwerpers, lokale organisaties, 
bovenlokale overheden en kennisinstellingen 
om te ontwerpen aan concrete, voorstelbare en 
realiseerbare antwoorden op de pregnante vragen 
van deze tijd.  

De focus van het innovatiehuis is de toekomst 
van de Europese gebouwde en open ruimte 
in het algemeen, en van de verstedelijkte, 
centraal-Europese rivierendelta van Rijn, 
Maas en Schelde in het bijzonder. Brussel, kleine 
kosmopool en Europese hoofdstad, is zowel de 
ideale internationale context als een exemplarisch 
laboratorium voor de missie van het innovatiehuis.

Wij bieden  
- een uitdagende en afwisselende job in een 
dynamische boeiende kunstenorganisatie in volle 
opbouw; 

- een samenwerking op zelfstandige basis voor 
onbepaalde tijd;
- het honorarium en de arbeidsvoorwaarden zijn in 
overeenstemming met de zwaarte van de functie, 
passend bij een middelgrote culturele organisatie 
en afhankelijk van kwalificaties en ervaring.

Interesse?  
Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief, CV en 
portfolio ten laatste op maandag 14 november 
2022 naar info@architectureworkroom.eu.

architectureworkroom.eu 


