
Architectmedewerker 
 
Stadsontwikkeling Rotterdam 
De commissie voor Welstand en Monumenten adviseert het gemeentebestuur over de vraag of de aan 
haar voorgelegde bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van welstand, zoals die in de 
Welstandsnota Rotterdam zijn vastgelegd. De commissie wordt ondersteund door een professioneel 
secretariaat dat is ondergebracht bij de afdeling Vergunningen van het cluster Stadsontwikkeling.  
 
De functie 
Je bent werkzaam op het secretariaat van de commissie voor Welstand en Monumenten. Als 
architectmedewerker ben je vooral belast met het beoordelen van de kleinere plannen. Je toetst 
bouwplannen aan de hand van de Welstandsnota Rotterdam (zie de website van de commissie voor 
Welstand en Monumenten (www.rotterdam.nl/welstand). Je doet dit tijdig en volledig zodat er geen 
klachten komen. Je bespreekt strijdigheden met de aanvrager. Je bent in staat om een schriftelijk 
goed onderbouwd en begrijpelijk advies op te stellen. Naast het beoordelen van kleinere plannen kan 
je takenpakket worden uitgebreid met ondersteuning bij het voorbereiden van de 
commissievergaderingen en de verslaglegging daarvan.  
 
Vraag en aanbod 
Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau, je vooropleiding geeft recht tot opname (als 
architect) in het Nederlands Architectenregister (www.architectenregister.nl) Je hebt een directe relatie 
met de praktijk; je hebt ervaring opgedaan bij een architectenbureau, je bent gestart met een eigen 
bureau of hebt concrete plannen in die richting. Je bent analytisch ingesteld, hebt ervaring met 
ontwerpen en uitdetailleren. Je bent ondernemend en klantgericht en beschikt over aantoonbaar 
goede schriftelijke vaardigheid op het vakgebied van de architectuur. Je bent communicatief kort en 
duidelijk in woord en geschrift en hebt een levendige aansprekende stijl. Je legt en onderhoudt vlot en 
effectief contacten met anderen. Je bent doortastend en overtuigend.  
 
Met het openstellen van deze functie beoogt de gemeente Rotterdam bij te dragen aan een 
stimulerend architectuurklimaat waarin de kansen bij het vestigen van een eigen praktijk voor jonge 
architecten worden vergroot. Daarom betreft het een parttime functie (20 uur/week). 
Werkdagen bij voorkeur op dinsdag, woensdag en donderdag, een en ander in overleg.  

http://www.rotterdam.nl/welstand

