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Dijk 3 is een ontwerpbureau dat actief is op het raakvlak tussen landschapsarchitectuur en stedenbouw. 
Het bureau is sinds 2016 gevestigd te Beveren-Waas in de deelgemeente Kallo en werd opgericht door 
Stanny Van Gysel (landschapsarchitect en stedenbouwkundige). 
 
Om de groei van het bureau te ondersteunen ben ik op zoek naar een gemotiveerd ontwerper en een 
gedreven projectmedewerker. Je werkt daarbij nauw tezamen met mezelf als zaakvoerder én je bijdrage 
is vereist bij het ontwerpproces, de grafische vertaling van de inrichtings-visie en bij de technische 
detaillering van het ontwerp. Je staat tevens in voor de opmaak van beplantingsplannen en meetstaten. 
 
Wil je een actieve bijdrage leveren aan inrichtingsprojecten van diverse schaal, aard en complexiteit ? Wil 
je meewerken aan de inrichting van een ontmoetingsplek te Ouden Doel ? Wil je me verder actief bijstaan 
bij de vergroening van diverse schoolomgevingen te Antwerpen ?  
 
Is de vormgeving van een parking saaie materie, of schuilen er opportuniteiten die net een wezenlijk 
verschil kunnen maken ? 
 
Wat verwacht ik : 
 

- je bent in het bezit van het diploma tuin- en landschapsarchitectuur ; 
- je bent kritisch, leergierig en creatief ; 
- je hebt een uitgebreide plantenkennis en je kan snel beplantingsconcepten omzetten in 

gedetailleerde beplantingsplannen ; 
- je beschikt over kennis van Autocad ; 
- je beschikt over kennis van de toepassingen Excel, Word en Powerpoint ; 
- je beschikt over kennis van Adobe Illustrator, Adobe Photoshop en Adobe InDesign ; 
- je beschikt over kennis van de regelgeving betreffende ruimtelijke ordening en hebt goesting in de 

opmaak van omgevingsvergunningen ; 
- je beschikt over sterke grafische vaardigheden en dankzij je kennis van Adobe toepassingen en 

Autocad weet je vlot inspirerende beelden & technische plannen  op papier te zetten dewelke in 
elke fase van het ontwerptraject inzetbaar zijn. 

 
Een aanvullend diploma landschapsplanning en/of stedenbouw en ruimtelijke planning is een 
meerwaarde, doch geen vereiste. 
 
Ik biedt jou : 
 

- de mogelijkheid om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan diverse projecten dewelke tot een 
verruiming leidt van je expertise ; 

- de mogelijkheid actief een bijdrage te leveren aan projecten van diverse schaal, aard en 
complexiteit ; 

- een aangename werkplek op het kantoor te Kallo (Beveren-Waas) ; 
- een marktconforme verloning als zelfstandig medewerker ; 
- een halftijdse job met een nauwe begeleiding die gradueel overgaat in een grotere 

zelfstandigheid. 
 
Stuur je cv, motivatiebrief en portfolio naar stanny.vangysel@gmail.com. Ik maak graag tijd voor jou.	


