Saskia Van De Velde
Architect
Bruggenlaan 43, 2000, Antwerpen, België
saskiavandevelde@gmail.com
0499 55 66 77
Personalia
Geboortedatum: 12-04-1993
Geboorteplaats: Antwerpen
Nationaliteit: Belg
Rijbewijs: B
Website: www.saskiascreaties.be
LinkedIn: www.linkedin.be/in/saskia-van-de-velde
Samenvatting
Tekenen is een echte passie voor mij. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat doe ik niets liever. Het
was dan ook geen schok voor de mensen om mij heen dat ik koos om Architectuur te gaan studeren
in Brussel. Daarnaast heb ik werkervaring opgedaan in verschillende takken van architectuur en weet
ik nu met 100% zekerheid dat ik mij wil specialiseren in het ontwerpen van woningen.
Werkervaring
September 2016 – heden

Janssens Architectuur in Antwerpen
Architect
Als Architect bij Janssens ben ik verantwoordelijk voor het ontwerpen
van modellen van huizen met behulp van het programma Revit. Op
aanvraag kan ik enkele van mijn projecten aan u bezorgen.

Februari 2015 – juli 2015

Synergie Berchem
(Stage) architect medewerker
Als architect medewerker stond ik in voor het bijstaan van het
architecten team van een bloeiende sector bij Antwerpen Zuid. Mijn
voornaamste opdracht bestond uit het controleren, helpen en
verwerken van klantgegevens, maar ook helpen bij het uitdenken van
verscheidene projecten. Zo was ik vaak de tussenpersoon tussen de
fulltime architecten en de klant.

Opleidingen
2012-2016

Architectuur
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen – Professionele bachelor
behaald, juni 2016

2006-2012

KSO: Architecturale vorming
Sint-Lucas Kunstsecundair Antwerpen – Secundair diploma behaald,
juni 2012

Vaardigheden
Eigenschappen

Computer skills

Stipt
Leergierig
Creatief
Ambitieus

Revit:
Adobe Photoshop:
Ms outlook:
MS Word:

Talenkennis
Uitgebreid
Goed
Goed
Goed

Nederlands:
Engels:
Frans:
Duits:

C2
B2
B2
A2

Hobby’s en interesses
Mijn grootste hobby en passie is tekenen, daarnaast lees ik ook heel erg graag. Ook hou ik van
rondreizen; zo heb ik na mijn studies met een vriendin 2 maanden door Azië gereisd.
De tekeningen die ik maak in mijn vrije tijd deel ik ook via mijn website www.saskiascreaties.be
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