SumResearch is steeds op zoek naar nieuwe dynamische medewerkers, om op een kwalitatieve
manier antwoord te kunnen bieden aan een enorm snel evoluerend opdrachtenpakket. Wij
bieden gevarieerd studiewerk in een stimulerende omgeving. Wij bieden een contract van
onbepaalde duur.
Voorstelling Sum
Sum is de erfgenaam van Mens en Ruimte nv en Groep Planning cv. Twee beide bedrijven die
een veelheid aan disciplines combineren in een voor ons land unieke combinatie van
interdisciplinaire kennis en deskundigheid inzake planologie, stedenbouw, mobiliteit, milieu en
natuur, toerisme, maatschappelijke planning en huisvesting, maar ook inzake haalbaarheid van
bouw- en stedelijke ontwikkelingsprojecten, architectuuropdrachten, urban design, publieke
ruimte en infrastructuurprojecten.
In februari 2006 resulteerde het proces van vernieuwing en herstructurering van de groep in
de bekendmaking van een nieuwe naam: “SUM”. Deze koepelnaam staat voor het volledige team
en zijn gediversifieerde medewerkers, werking en methodiek. De architectuur- en engineering
activiteiten werden ondergebracht in SumProject cv. Tegelijkertijd werden de
beleidsadviserende activiteiten van de groep verenigd in SumResearch nv.
De studiegroep richt zich zowel op beleidsvoorbereidende studieopdrachten als op het vlak van
procesbegeleiding en communicatiestrategie t.a.v. maatschappelijke veranderingsprocessen. De
groep werkt actueel voor instanties in Vlaanderen, Brussel en Noord-Frankrijk en voert
adviesopdrachten binnen Europese programma’s uit.
Het SumResearch-team is actief binnen volgende domeinen:
- Sociale Planning, in het bijzonder woonbeleid
- Ruimtelijke planning en stedenbouw
- Stedelijke ontwikkeling
- Mobiliteit en verkeerstudies
- Infrastructuur en urban design
Profiel: Sociaal –economisch geograaf/socioloog stedenbouwkundige of gelijkaardig profiel
- In staat zijn zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen functioneren
- Een brede interesse voor zowel sociale als ruimtelijke thema’s.
- Sterke affiniteit met schriftelijke, wetenschappelijke rapportering in het Nederlands
- Ervaring met kwantitatief en kwalitatief beleidsgericht onderzoek, onderzoeksdesign,
surveyonderzoek, verwerking en analyse op basis van grote databanken is een pluspunt.
- Kennis van de huisvestingssector is een pluspunt.
- Goede kennis van Frans en Engels (kunnen rapporteren is een pluspunt)
Functie
- Dagelijks, in hoge mate zelfstandig studiewerk en rapportering in de volgende mogelijke
domeinen: woonbeleid, ruimtelijk en sociaal onderzoek.
- Regelmatig deelnemen aan voorstellingen van het studiewerk buitenshuis
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