
Wij zoeken, per direct, een 
 

Stedenbouwkundige / landschapsarchitect (16-20 uur) 
 
Wie zijn wij: 
Plangroep Heggen is een multidisciplinair adviesbureau voor ruimtelijke planning en infrastructuur met 
meer dan 40 jaar ervaring. Ons bureau omvat de disciplines stedenbouw, landschapsinrichting, 
verkeerskunde, civiel- en cultuurtechniek en recreatieadvisering alsmede projectbegeleiding.  
 
Als aanvulling op ons team zoeken wij een enthousiaste, ambitieuze stedenbouwkundige / 
landschapsarchitect die zich, met een grote mate van zelfstandigheid, gaat bezighouden met het opstellen 
van ontwerpen op het gebied van openbare ruimte zowel in stedelijke als landschappelijke omgeving.  
 
Als stedenbouwkundige / landschapsarchitect werk je aan uiteenlopende projecten van visies tot 
inrichtingsplannen. Veelal speelt burgerparticipatie hierbij een belangrijke rol en zijn goede communicatie 
en presentatie vaardigheden een must. Daarnaast is het belang dat onze toekomstige collega creatief en 
initiatiefrijk is en beschikt over een flexibele instelling.    
 
Wat zijn je taken: 
- Ontwerpen en vervaardigen van inrichtingsplannen voor de openbare ruimte; 
- Ontwerpen en vervaardigen van stedenbouwkundige en landschappelijke plannen en –studies; 
- Het opstellen van rapportage, studies en het geven van advies over multidisciplinaire 

ontwerpvraagstukken; 
- Het voorbereiden en presenteren van ontwerpen. 
-  
Wat verwachten wij van jou: 
- Een afgeronde HBO- of WO-opleiding Stedenbouw of Landschapsarchitectuur of een door ervaring 

opgedaan vergelijkbaar werk- en denkniveau; 
- Affiniteit met het vakgebied verkeerskunde; 
- Kennis van wet- en regelgeving op het vakgebied; 
- Kennis van en ervaring met AutoCAD en Adobe (Indesign, Illustrator, Photoshop); 
- Goede communicatieve en sociale vaardigheden; 
- Een zelfstandige en flexibele instelling; 
- 3-5 jaar relevante werkervaring. 
 
Wat mag je van ons verwachten: 
- een uitdagende baan waarin ruimte is voor creativiteit en eigen initiatief; 
- marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 
- een persoonlijk ontwikkelingsplan; 
- een enthousiast team van medewerkers in een platte organisatiecultuur. 
 
Is je interesse geprikkeld? 
Mooi! Stuur dan je CV en motivatie naar: 
info@plangroep-heggen.nl t.a.v. dhr. J. Evers en wellicht spreken we elkaar snel. 
 
Sollicitanten dienen Plangroep Heggen te vrijwaren van claims van uitzend-/detacheringsbureaus.  
Reacties c.q. aanbiedingen van en/of via uitzend-/detacheringsbureaus worden niet in behandeling genomen. 

 
 


