eld nv is een mulidisciplinair architectenbureau (40 medewerkers), actief in residentiele projecten, zorgprojecten,
schoolprojecten, publieke gebouwen, industrie, farmaceutische industrie, kantoren, hotels,…
Als multidisciplinair kantoor beschikt eld over een eigen cel structuur en een cel speciale technieken. Hierin zijn hoog
gekwalificeerde medewerkers werkzaam die diensten leveren mbt stabiliteit en speciale technieken. Van bij aanvang
van het project werken onze ingenieurs op pro-actieve wijze samen met de ontwerpers om hun visie en kennis vanuit
hun discipline en vakdomein te kunnen implementeren in het project.
Binnen de cel speciale technieken worden de diverse studies opgemaakt van de technische installaties elektrciteit,
HVAC, sanitiair, liften en dit binnen het architecturale concept en het vooropgestelde budget.
De cel stabilteit levert naast stabiliteitsstudies eveneens advies over stabilteitsgerelateerde taken doorheen alle fases
van grote en complexe projecten.
Bij eld wordt gewerkt met performante software programma’s en werkmethodieken zoals revit, bim,…
Vanuit onze langetermijnvisie, het streven naar kwaliteit en het belang van duurzaamheid staat de klant bij eld nv als
partner centraal. Dit vertaalt zich ook in ons talent management waarbij we waarden zoals teamwerk, respect en
bescheidenheid, professionalisme, autonomie en flexibiliteit vooropstellen. Onze medewerkers apprecieren bij eld nv
de aangename werkomgeving, collegialiteit, boeiende projecten, de vrijheid om jezelf te zijn, kansen tot persoonlijke
groei en een betrokken management.
Bij eld nv krijg je de mogelijkheid om zelf initiatieven te nemen, het verschil te maken en om mee in team te werken
aan grootschalige, multidisciplinaire en complexe projecten.

Om ons team in Antwerpen te versterken, zijn we momenteel op zoek naar:

------

een projectingenieur elektriciteit
een projectingenieur gebouwtechnieken
een projectingenieur stabiliteit
een project medewerker gebouwtechnieken
een project medewerker stabiliteit

Meer informatie over de vacatures zijn te vinden op onze website: http://www.eld.be/careers/.
Indien geïnteresseerd, contacteer Bart Anthonissen via job@eld.be of kom langs op ons kantoor in de

BNP Paribas Fortis, Kanselarij - Brussel
Thor Park - Genk

Corda Campus - Hasselt

Park Toren - Spoor Noord Antwerpen

Zoo - Antwerpen
Eco Print Center - Lokeren

