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STUDIO ROOSEGAARDE

WIJ ZOEKEN EEN SENIOR DESIGNER MET VERBEELDING

Bij Studio Roosegaarde werkt ontwerper Daan Roosegaarde met zijn team van specialisten aan de 
landschappen van de toekomst. We zijn ambitieus, gedreven en bereid om hard te werken en veel 
te leren. Elk project vraagt namelijk om een andere aanpak.Wat ons hele team gemeen heeft, van 
ontwerper, bioloog, ingenieur, programmeur, business developer tot event planner, is toewijding en 
focus om de wereld een update te geven. 

Wij vinden dat de wereld meer verbeeldingskracht en positieve actie nodig heeft. Daarom stellen 
wij onszelf de vraag: Hoe kunnen we de 8 miljoen kilo ruimteafval upcyclen? Hoe kunnen we een 
plek in de stad maken zonder luchtverontreiniging? Dit is de basis van alle projecten die wij doen: 
durven dromen en die dromen vervolgens waarmaken. ‘Kan niet’ en ‘mag niet’ zijn daarom voor 
ons nietszeggend, want als we het kunnen bedenken, dan moeten we het ook kunnen maken. 

Bekende projecten zijn het Van Gogh Fietspad, het Smog Free Project en Waterlicht. Meer 
informatie over onze studio vind je op www.studioroosegaarde.net

http://www.studioroosegaarde.net


WAT | WIJ VERWACHTEN

- Direct leidend in de creatieve en technische invulling van onze projecten;
- Ervaring bij een toonaangevend ontwerp- of ingenieursbureau;
- Een portfolio met verbeelding en visie, met tenminste een project waar je van begin tot einde de  
   verantwoordelijkheid voor hebt gedragen;
- Handig in 2D en 3D om concepten snel concreet te maken;
- Sterke sociale en communicatieve skills waarmee je duidelijk en overtuigend ideeën 
   kan overbrengen;
- Bij alles wat wij vormgeven, ligt de focus op gedrag en atmosfeer. Ervaring met het ontwerpen  
   van interactieve ruimtelijke projecten is dan ook een pre.

WAT | WIJ BIEDEN

- High-end projecten in binnen- en buitenland met veel vrijheid in de aanpak en invulling;
- De kans om je eigen droomprojecten te bedenken en te realiseren;
- Fulltime (tijdelijk dienstverband of ZZP mogelijk);
- Werken in de prachtige Droomfabriek te Rotterdam met het team Studio Roosegaarde.

Stuur een e-mail met je motivatie, CV en portfolio naar: Chris Kievid | work@studioroosegaarde.net

In aanvulling op de reguliere sollicitatieprocedure kunnen wij je vragen om een aanvullende 
ontwerpopdracht te maken. Ervaring is belangrijk, maar enthousiasme en persoonlijkheid 
uiteraard ook. Dus heb jij een andere achtergrond, maar is dit voor jou dé logische vervolgstap? 
Verras ons met je motivatie, wij staan hier zeker voor open.

Soort dienstverband: Voltijd, Tijdelijk, Bepaalde Tijd, Freelance / ZZP

WIE | SENIOR DESIGNER

Vanwege een groeiend aantal projecten zoeken wij per direct een ervaren ontwerper. Door anders 
naar een probleem te kijken weet je vernieuwende inzichten te creëren. Je wordt gedreven door 
verbeelding en schuwt radicale voorstellen niet. Je weet kinderlijke nieuwsgierigheid, technische 
kennis en creatieve kwaliteiten te combineren met een onberispelijk oog voor detail en een niet 
aflatende gedrevenheid en vastberadenheid. Immers, ideeën bedenken is makkelijk, deze ideeën 
ontwikkelen tot projecten is waar de uitdaging en de complexiteit zit. 

Je bent daarom vindingrijk en je weet stukjes informatie die op het eerste gezicht niet bij elkaar 
passen slim te combineren, zodat je een nieuwe aanpak krijgt om een ontwerpvraagstuk op te 
lossen. In het ontwerpproces reken je dan ook af met impliciete en hardnekkige aannames die 
vernieuwend denken en handelen in de weg staan. Dit betekent o.a. ook het optimaal samenstellen 
van het ontwikkelteam bestaande uit de juiste mix van leveranciers en experts.
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