
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Landschapsarchitect / Ontwerper met ervaring 
 
 
Om ons team te versterken zoeken we een enthousiaste en ervaren ontwerper. Iemand die een 
project kan leiden en samen met ontwerpers uit het team tot een aansprekend eindresultaat 
brengt. Je hebt een open houding binnen het team én richting opdrachtgevers. Daarbij denk je 
vanuit het concept en kun je zelfstandig aan een project werken. Je nieuwsgierigheid zorgt ervoor 
dat je andere wegen wil onderzoeken. Kortom, iemand die het klappen van de zweep kent. 
 
Daarnaast ben je ook een echte ontwerper met een grote beeldende kwaliteit, die goed raad weet 
met Photoshop, Illustrator en In-design. Het is mooi als je een goede beheersing van Vectorworks, 
Sketchup en Artlantis hebt. Met interesse voor het detail en kennis van (plant)materialen kun je bij 
ons ook goed terecht. 
Uiteraard verwachten we een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift. 
En heb je een afgeronde ontwerp-opleiding IAHL, Wageningen, Academie van Bouwkunst 
Amsterdam, TU Delft (landschap of stedenbouw) of gelijkwaardig. 
 
MD Landschapsarchitecten, in 2005 opgericht, bestaat inmiddels uit een team van specialisten op 
het gebied van landschap, stedenbouw en landschapshistorie. Ons werkveld is zeer breed, zowel 
wat betreft diversiteit in opgaven als wat betreft schaalniveaus. Mede daarom is het schakelen 
tussen schaalniveaus een van onze kernkrachten. 
 
Ons specialisme is ruimtelijk ontwerpen. We maken gebruik van een groot netwerk van zeer 
uiteenlopende specialisten, zodat we voor de meest uiteenlopende opgaven teams met de 
benodigde kennis en vaardigheden kunnen samenstellen. 
 
Ons bureau is dan ook niet voor niets gevestigd in De Biotoop, de vestigingsplek voor creatieve 
bedrijven in Haren onder de rook van Groningen. Ook hier kunnen we de nodige externe 
specialismen vinden, maar belangrijker nog is de inspirerende sfeer en de mogelijkheden voor 
informele kennisuitwisseling.  
 
Zie voor meer informatie onze website www.mdlandschapsarchitecten.nl 
 
 
Heb je interesse stuur ons dan voor 22 september 2017 een motivatie met CV en beknopt portfolio 
of neem contact op met Mathijs Dijkstra, mathijs@mdlandschapsarchitecten.nl 

MD Landschapsarchitecten
  
Postadres Postbus 6070 
   9702 HB Groningen 
Bezoekadres Kerklaan 30, Haren 
 
KvK nr.  02085287 
BTW nr.  NL140366647B01 
Rekening  NL80RABO0129543667 
 
Website  www.md-l.nl 
E-mail  contact@md-l.nl 
Telefoon  050 52 78 218 

 

http://www.mdlandschapsarchitecten.nl


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Technieker gezocht 
 
 
Om ons team te versterken zoeken we een enthousiaste technieker met een goed gevoel voor 
ontwerp en de groene omgeving.  
 
MD Landschapsarchitecten, in 2005 opgericht, bestaat inmiddels uit een team van specialisten op 
het gebied van landschap, stedenbouw en landschapshistorie. Ons werkveld is zeer breed, zowel 
wat betreft diversiteit in opgaven als wat betreft schaalniveaus.  
 
Ons bureau is gevestigd in De Biotoop, de vestigingsplek voor creatieve bedrijven in Haren onder 
de rook van Groningen. Ook hier kunnen we de nodige externe specialismen vinden, maar 
belangrijker nog is de inspirerende sfeer en de mogelijkheden voor informele kennisuitwisseling.  
 
Ons specialisme is ruimtelijk ontwerpen. We maken gebruik van een groot netwerk van zeer 
uiteenlopende specialisten, zodat we voor de meest uiteenlopende opgaven teams met de 
benodigde kennis en vaardigheden kunnen samenstellen.  
 
Een deel van het werk bestaat uit het maken van uitvoeringsplannen. Ter versterking van het team 
zoeken we voor dit werk naar een technieker die de verbinding kan maken tussen ontwerp en 
uitvoering(stekening) en daarbij streeft naar het realiseren van goede ruimtelijke kwaliteit.  
Het werk richt zich voornamelijk op het uitwerken en  uittekenen van de uitvoeringsplannen in de  
fase van voorlopig en definitief ontwerp en afstemming in de bestekfase. 
We gaan er vanuit dat je een goede beheersing van Vectorworks en AutoCad hebt. Het is mooi als 
je ook Sketchup en Artlantis beheerst. Ervaring en interesse in Photoshop, Illustrator en In-design 
in combinatie met een grote beeldende kwaliteit is een pré.  
Uiteraard verwachten we een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift. 
En heb je een afgeronde ontwerp-opleiding IAHL of gelijkwaardig. 
 
Zie voor meer informatie onze website www.mdlandschapsarchitecten.nl 
 
Heb je interesse stuur ons dan voor 22 september 2017 een motivatie met CV en beknopt portfolio 
of neem contact op met Mathijs Dijkstra, mathijs@mdlandschapsarchitecten.nl 
 

MD Landschapsarchitecten
  
Postadres Postbus 6070 
   9702 HB Groningen 
Bezoekadres Kerklaan 30, Haren 
 
KvK nr.  02085287 
BTW nr.  NL140366647B01 
Rekening  NL80RABO0129543667 
 
Website  www.md-l.nl 
E-mail  contact@md-l.nl 
Telefoon  050 52 78 218 
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Office Manager 
 
 
MD Landschapsarchitecten, in 2005 opgericht, bestaat inmiddels uit een team van specialisten op 
het gebied van landschap, stedenbouw en landschapshistorie. Ons bureau is gevestigd in De 
Biotoop, de vestigingsplek voor creatieve bedrijven in Haren onder de rook van Groningen. 
 
De groei van het bureau brengt met zich mee dat we op zoek zijn naar een Office Manager. 
 
Ons specialisme is ruimtelijk ontwerpen. Om ons daar zo goed mogelijk op te concentreren zijn we 
op zoek naar iemand die meerdere taken uit handen neemt. Tot die taken behoren: 
 
Correspondentie en administratie: het verzorgen van de redactie op de eindrapportages, offertes 
en andere correspondentie, verzenden van rapportages, offertes en het voeren van overige 
correspondentie.  
 
Planning en agendabeheer: Maken van afspraken en assisteren bij de wekelijkse planning van de 
werkzaamheden.  
 
Communicatie: Het bijhouden van de website, portfolio en overige (social) media 
 
Bureau ondersteuning: Het regelen van de dagelijkse zaken zoals voorraadbeheer, leveranties etc. 
 
Voor deze functie vragen we iemand die: 
- Enthousiast en accuraat is; 
- Communicatief en sociaal vaardig is; 
- Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift heeft; 
- Kennis van Word, Excel heeft; 
En naast de gevraagde taken ook het werk ziet liggen en dit zelfstandig oppakt.  
 
Zie voor meer informatie onze website www.mdlandschapsarchitecten.nl 
 
Heb je interesse stuur ons dan voor 22 september 2017 een motivatie met CV of neem contact op 
met Mathijs Dijkstra, mathijs@mdlandschapsarchitecten.nl 
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