01a Functiefamilie Architectuur Niveau l
Doel:

Regelcapaciteit

In opdracht maken van ontwerpen en zorgen dat deze goed worden
uitgewerkt.

Deelt binnen de verstrekte opdracht de eigen tijd geheel zelf in. Is bij
de aanpak gebonden aan de door de architect globaal aangegeven
richting; geeft eigen invulling. Indirect toezicht vooral op resultaat. De
vrij complexe problemen vereisen vergaand inzicht in diverse onderlinge
verbanden en grondige afweging.
Heeft interne contacten voornamelijk met ontwerpers / architecten en
technisch ontwerpers. De contacten zijn van belang voor de kwaliteit
van de ontwerpen en gedegen onderzoeken.
Geeft eventueel leiding of stuurt enkele medewerkers aan.

Voorbeeld activiteiten:
Maakt ontwerpen. Verricht eventueel tekenwerkzaamheden. Voert
ontwerp- (en teken)werkzaamheden in in BIM. Bewaakt en geeft
(mede) vorm aan processen rondom BIM. Heeft aandacht voor kostenkader, relevante wet- en regelgeving / bouwbesluit en duurzaamheid.
Adviseert eventueel derden. Is betrokken bij haalbaarheidsonderzoek.
Stelt zo nodig mede het programma van eisen op. Begeleidt technisch
ontwerpers en / of ontwerpers en overlegt met projectcoördinatoren.
Is eventueel betrokken bij de oplevering. Signaleert wensen van de
klant en acquireert eventueel.

Afbreukverantwoordelijkheid
Heeft redelijk belangrijke en meestal intensieve externe contacten met
opdrachtgevers, gemeenten, instanties en bedrijven. Daarbij is eigen
initiatief van belang. Verstoringen beïnvloeden de realisatie van projecten
zeer negatief en vertroebelen eventueel relaties.
Ontwerpfouten veroorzaken tijdverlies, in en extern irritaties en tasten
eventueel het imago aan. Fouten worden door ontwerpers / architecten
redelijk snel ontdekt en hersteld.
Discretie is vereist ten aanzien van (bepaalde) project- en bedrijfsgegevens.

Relevante competenties:
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, inlevingsvermogen, samenwerken
(extern), overtuigingskracht, initiatief, klantgerichtheid, onderhandelen,
organisatievermogen, besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, creativiteit,
vakkundigheid.

Werkomstandigheden
Kantooromstandigheden. Reist regelmatig.
Karakteristieken

Complexiteit
Functie gericht op het ontwerpen (van onderdelen) van projecten. De
functie kent naast technische ook esthetische en commerciële aspecten.
Werkt gelijktijdig aan meerdere projecten. Schakelt regelmatig om.
Hoge accuratesse is soms vereist. Werkt onder enige tijddwang.
Vooropleiding op Academie van Bouwkunst of TU Bouwkunde niveau,
aangevuld met een diepgaande oriëntatie op het vak en kennis van
enige aanverwante (technische en commerciële) disciplines. Bijblijven
op zeer uitgebreid vakgebied en op gebied van maatschappelijke ontwikkelingen van fundamenteel belang.
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