
Ben jij net klaar met je studie of bevind jij je aan het begin van je carrière? 
HeusschenCopier Landschapskracht biedt jou de kans om in een dynamische 
werkomgeving kennis te nemen van alle facetten van de hedendaagse 
landschapsarchitectuur. Wij zoeken ter versterking van ons team een junior ontwerper 
stedenbouw en/of landschap of een junior ontwerper architectuur met sterke affiniteit voor 
het landschap.

Onder leiding van een ontwerpteamleider werk jij binnen een interdisciplinair team 
aan plannen op uiteenlopende schaalniveaus: van kleinschalige inrichtingsplannen tot 
grootschalige landschaps- en gebiedsvisies. De focus op jouw werkzaamheden ligt op 
het ondersteunen van het team middels het uitwerken van ontwerpen en het verbeelden 
van onze verhalen: van analyseschets tot ontwikkelschema, van traditioneel schets- en 
definitief ontwerp tot beeldende visualisatie, doorsnede of plankaart. Jij hebt een sterk 
gevoel voor grafiek en ‘visual storytelling’ met  een goede beheersing van  diverse teken- 
en grafische programma’s.

HeusschenCopier Landschapskracht is een ontwerpbureau met 10 medewerkers: 
landschapsarchitecten en -ontwerpers, stedenbouwkundigen en architecten werken in 
een open atelierruimte samen aan een sterk uiteenlopend opdrachtenpakket. Vanuit het 
hart van het Heuvelland werken wij aan projecten in voornamelijk de Euregio, een gebied 
gekenmerkt door een bijzonder rijk geschakeerd landschap waarvan de kwaliteiten door 
tal van ontwikkelingen onder druk dreigen te staan. In al onze werkzaamheden vormt de 
landschappelijke ondergrond de drager en kracht voor een inspirerende oplossingsrichting 
voor huidige- en toekomstige maatschappelijke opgaves. Kijk voor meer informatie over 
onze benadering op onze website www.heusschencopier.nl

Ons nieuwe teamlid:

• Heeft HBO-denkniveau (Van Hall Larenstein, BUaS Breda, Wageningen Universiteit, 
Academie van Bouwkunst, RWTH Aachen, mbo-niveau 4 opleiding tuin en landschap 
of vergelijkbaar);

• Heeft bij voorkeur enkele jaren werkervaring;
• Heeft een goed gevoel voor grafische verbeelding (en kan bij voorkeur goed 

communiceren met behulp van handschetsen);
• Heeft een goede beheersing van Adobe-programma’s (Photoshop, Indesign, 

Illustrator), AutoCAD én SketchUp, 3D-render software, Office;
• Spreekt bij voorkeur de Nederlandse taal (Engels of Duits behoort ook tot de 

mogelijkheden);
• Is een teamspeler met een proactieve houding en communiceert op directe wijze;

Wij bieden jou:

• Een zeer divers opdrachtenpakket;
• Een fijne, collegiale werkomgeving op één van de van de mooiste plaatsen van Zuid-

Nederland;
• Cao conform salaris;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een jaarcontract van 32-36 uur/week met een vast contract in het vooruitzicht;
• Alle faciliteiten om binnen het team op je best te kunnen functioneren;

Interesse? Stuur je digitaal portfolio (pdf, max. 6MB), CV en motivatiebrief naar:

info@heusschencopier.nl t.a.v. Auke Wissing
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