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ROM3D is op zoek naar: 
 

 
PROFIEL: ROM3D  

ROM3D is het onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de groene ruimte. We werken aan vraagstukken 
rondom duurzame energie, landbouw en landschap. 
 
Wij hebben een actieve en pragmatische rol in gebiedsontwikkeling. Wij geven advies, doen onderzoek en 
maken ontwerpen en inrichtingsplannen. Daarbij koppelen wij onze kennis van landschap en ontwerpen aan 
moderne technieken zoals virtual reality, interactieve GIS-kaarten en het door ons zelf ontwikkelde 3D 
programma. Met deze krachtige middelen ondersteunen wij planvorming en discussies over de toekomst van 
gebieden. 
 
We werken enerzijds voor initiatiefnemers en ontwikkelaars en anderzijds voor verschillende overheden. Wij 

zitten in de frontlijn van nieuwe ontwikkelingen en geven veel ruimte voor eigen initiatief. Het geeft 

voldoening serieus bij te dragen aan bijvoorbeeld energie en landbouwtransitie. Realiseerbaarheid, 

pragmatisme, goed luisteren, verbinden en creativiteit staan vinden wij belangrijk. Wij hebben daarbij altijd 

oog voor creatieve oplossingen, gebruiken innovatieve tools en werken samen met verschillende partijen.  

 
WAT VRAGEN WIJ VAN JOU: 

− Een afgeronde opleiding landschapsontwerp of landschapsarchitectuur (bijvoorbeeld aan  
Hogeschool van Hall Larenstein of Wageningen Universiteit); 

− Je beschikt over uitstekende ontwerp en verbeeldingsvaardigheden en bent aantoonbaar bedreven in 
het werken met Adobe programma’s als Photoshop, Illustrator, Premiere, Sketchup, of afgeleiden. Je 
werkt met plezier met deze programma’s; 

− Je bent sterk in ontwerpen én grafisch vormgeven, van concept tot uitwerking, van grote schaal tot in 
detail; 

− Je wilt een bijdrage leveren aan de transities van duurzame energie en landbouw; 

− Je hebt affiniteit met gaming technieken; 

− Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift; 

− Je bent resultaatgericht en kunt goed samenwerken; 

− Je bent nieuwsgierig en leergierig; 

− Je bent ondernemend en zelfstandig. 

 
 
WIJ BIEDEN:  

We bieden een uitstekend salaris, goede arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden. We werken 

vanuit een prachtige locatie met een leuk en veelzijdig team en een groot netwerk van ontwikkelaars, 

kennispartijen en overheden.  

Soort dienstverband: 32-40 uur, op kantoor of hybride met een deel thuiswerken. 

Geïnteresseerd in deze vacature? Stuur dan je sollicitatie vóór 10 april naar rik.oldeloohuis@rom3d.nl met een 
motivatiebrief, cv en portfolio. 
 
Voor vragen over de vacature kunt u direct contact opnemen met Rik Olde Loohuis: 06-18583223.  
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