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Architecture Workroom Brussels (AW) is een 
maatschappelijke werkplaats voor ruimtelijke 
vraagstukken. Met een intensief programma 
van samenwerkingen, lezingen, debatten, 
exposities en workshops wil AW een belangrijke 
rol spelen in het publiek debat door verschillende 
maatschappelijke en professionele partijen samen 
te brengen, een groter publiek te bereiken en 
te sensibiliseren, beter geïnformeerde burgers 
en professionals te voeden, de kansen van 
verschillende actoren bloot te leggen en een 
kritisch maatschappelijk debat aan te moedigen. 
 
We willen ons team graag versterken met 
een medewerker die onze organisatie, haar 
directie en haar team ondersteunt op het vlak 
van administratie, zakelijk beheer, onthaal en 
logistiek.  

Functieomschrijving 
De functie combineert verschillende pakketten 
ter ondersteuning van enerzijds de directie en 
de Raad van Bestuur, en anderzijds het team. 
De precieze combinatie van taken binnen deze 
pakketten wordt afgesproken in functie van 
de verschillende competenties binnen het 
ondersteunende team, waar je deel van zal 
uitmaken. 

1. Directie-assistentie 
Je beheert de agenda van de directie, bent 
aanspreekpunt voor de contacten en bereidt 
de vergaderingen van de directie met het 
ondersteunende team voor.

2. Office management 
Je bent verantwoordelijk voor het reilen en 
zeilen van het kantoor. Je zorgt voor het onthaal, 
binnenkomende en buitengaande post, telefoon,
 

office supplies, ICT infrastructuur, bevoorrading 
keuken, het uitvoeren van mailings, organisatie 
reizen en verblijf, ...

3. Administratieve ondersteuning 
Je ondersteunt de operationele directeur 
bij het personeelsbeleid (opvolging sociaal 
secretariaat, contracten, …), het financieel en 
zakelijk beheer (facturatie, offertes, betalingen, 
projectbudgetbeheer, opmaak begroting, 
verzekeringen, …) en het institutioneel beheer 
(voorbereiding Raad van Bestuur, verslag- 
legging, …).

4. Logistieke ondersteuning evenementen 
In samenspraak met de productiecoördinator 
ondersteun je het team bij de organisatie van 
workshops, lezingen en debatten. Je bent het 
aanspreekpunt voor externen inzake catering 
en technische benodigdheden, treft de nodige 
voorbereidingen in de werkruimte en ontvangt  
het publiek/de deelnemers. Daarnaast zet je 
mee je schouders onder het het dagelijkse 
functioneren van de werkruimte. 
 

Profiel
- Je beschikt over een A1-opleiding en hebt best 
een eerste werkervaring achter de rug waarin je 
bewezen hebt contactvaardig en doortastend te 
kunnen handelen. 
- Je beheerst het Nederlands uitstekend, 
daarnaast ben je zeer vlot in het Frans en het 
Engels
- Je bent bedreven in programma’s als Excel en 
Word, maar je hebt ook al gewerkt met grafische 
programma’s zoals Indesign en Photoshop. 
- Je hebt ervaring met personeelsbeheer, 
financieelbeheer, planning, … 
- Je bent een mature, zelfstandige persoon die 
discretie belangrijk vindt en een gevoel van 
vertrouwen opwekt. 
- Je functioneert goed als spilfiguur binnen een 
team. 
- Je neemt eigen initiatieven en je bent 
klantgericht en communicatief ingesteld. 



- Het kost je geen moeite het overzicht te 
bewaren en prioriteiten te stellen. 
- Je kan onder grote druk en resultaatsgericht 
functioneren. 
- Je hebt kennis en/of interesse in 
maatschappelijke verandering, met name in 
relatie tot klimaatverandering en verstedelijking. 
- interesse in cultuurproductie (de organisatie  
van tentoonstellingen, publieke evenementen, 
etc.) is een troef. 

Wij bieden
- een uitdagende en afwisselende job in een 
dynamische boeiende organisatie van een 20-tal 
medewerkers;
- een voltijds contract voor onbepaalde duur 
(38-urenweek); 
- verloning en arbeidsvoorwaarden volgens 
barema A1 binnen PC 329.01.
 

Wat is Architecture Workroom?
Architecture Workroom Brussels is een cultureel 
innovatieplatform voor de transformatie van de 
sociale en fysieke leefomgeving. Haar centrale 
ambitie is het initiëren en stimuleren van de 
ontwikkeling van nieuwe praktijken, principes en 
visies voor de vormgeving van onze habitat.  
De focus van de acties die de denk-en-doe-tank 
ondersteunt en onderneemt, is de architecturale 
toekomst van de stad en het landschap in het 
algemeen, en van het verstedelijkte Europa 
in het bijzonder. AWB biedt het intellectuele 
kader en de noodzakelijke ondersteuning 
voor reflectie, ontwikkeling en presentatie van 
prospectief architectuurontwerp. Brussel, kleine 
kosmopoliete stad en Europese hoofdstad, is voor 
de maatschappelijke werkplaats zowel een ideale 
internationale uitvalsbasis als aanleiding voor 
ontwerpend onderzoek en concrete acties. 

De vereniging heeft daarbij als specifieke 
doelstellingen: 
1. Het aanreiken van instrumenten aan 
architecten, stedenbouwkundige, experten en 
overheden om respectievelijk te ontwerpen 

en een beleid te voeren binnen de hedendaagse 
stedelijke conditie (praktijk-ontwikkeling en 
expertise-uitwisseling). 

2. Het aansporen van beleidsmakers om het 
belang van architectuur voor de toekomst 
van de steden en verstedelijkte regio’s op te 
nemen in hun beleid, door het aansturen op 
reflectie en debat over stedelijke ontwikkeling 
(agendasetting). 

3. Het vergroten van de betrokkenheid en 
de inzichten van de burger in het debat over  
architectuur, door de output van de projecten 
en bevindingen in publieke media, via culturele 
producten en door middel van publieksgerichte 
samenwerkingen en manifestaties 
(sensibiliseren). 

Architecture Workroom ontwikkelde zich de 
afgelopen jaren als een culturele operator 
binnen een breed en internationaal netwerk van 
actoren. Het bouwt in samenwerkingsverbanden  
aan nieuwe kennis, coördineert ateliers van 
ontwerpend onderzoek, reikt nieuwe werkvormen 
en culturele settings aan en presenteert de 
resultaten aan het publiek. Dat doet het steeds 
om de maatschappelijke betekenis en rol van  
het ruimtelijk ontwerp te versterken en 
vernieuwende ontwerpprincipes in relatie tot 
publiek (tentoonstellingen, lezingen, etc; 
- coördineert trajecten van prospectief 
ontwerpend onderzoek 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. 

Interesse?
Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV,  
ten laatste op woensdag 18 november 2020 (20u), 
naar info@architectureworkroom.eu, 
ter attentie van Ellen Vergult.
 
www.architectureworkroom.eu


