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Waarover gaat de vacature? 

 
  

  Functieomschrijving 

We wensen ons team te Roeselare te versterken met een (m/v): 

 

PROJECT INGENIEUR STABILITEIT  

 

Je functie 

Als lid van het projectteam ben je verantwoordelijk voor het concept, ontwerp en de 

berekening van stabiliteitsstudies voor gebouwen binnen het domein Structural 

Engineering. Projecten: vooral projecten in Healthcare sector maar ook 

kantoorgebouwen, openbare gebouwen, industriële gebouwen, … . 

 

Je takenpakket omvat o.a. 

 Uitwerking van het concept in overleg met de architect, principal en collega 

ingenieurs. 

 Adviseren van werkvoorbereiders en BIM modelleurs voor de uitwerking van 

de plannen. 

 Deelname aan externe meetings en werfopvolging tijdens uitvoeringsfase. 

 Overleg met verschillende disciplines om gecoördineerde resultaten te kunnen 

garanderen. 

 Kennisdeling en -ontwikkeling via VK Academy voor je verdere groei en 

ontwikkeling, en ter verhoging van het innovatievermogen en 

kwaliteitsimago van VK. 

 

Profiel 

 Master in de ingenieurswetenschappen bouwkunde (burgerlijk ingenieur 

bouwkunde), master industriële wetenschappen bouwkunde (industrieel 

ingenieur bouwkunde) of gelijkwaardig door ervaring. 

 Relevante ervaring 3- 5 jaar bij een studiebureau stabiliteit en aan grote 

bouwkundige projecten is een pluspunt. 

 Kennis van de gangbare processen doorheen de verschillende fasen van 

een project. 

 Passie voor vooruitstrevende tendensen en integrale duurzaamheid. 

 Tijdig behalen van deadlines en stressbestendig. 

 Oog voor constructieve, esthetische en financiële aspecten en voor het 

multidisciplinaire gegeven. 

 Team spirit, communicatieve vaardigheden en kwaliteitsgerichtheid zijn 

belangrijk. 

 Vestiging(en) 

Roeselare  

 

Solliciteer via 

HR@vkgroup.be 

Project ingenieur 
Stabiliteit 
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 Je bent Nederlandstalig en kennis van het Frans en Engels is een pluspunt. 

 Kennis van Revit Structure, Dynamo, Rhino of Grasshopper is een pluspunt. 

 

Join us  
VK Architects & Engineers heeft meer dan 400 medewerkers in dienst in België, Nederland, 

Luxemburg en Vietnam. Van projectingenieurs en architecten, principals en 

projectmanagers, BIM-modelleurs, tot directors en managers. Onze professionals zijn actief 

in Healthcare Design en in Building Engineering. In Healthcare Design biedt VK alle 

architectuur en engineering-diensten aan voor zorgontwerpen van ziekenhuizen, mentale 

gezondheidszorg en ouderenzorg. In Building Engineering stellen onze ingenieurs hun 

knowhow ten dienste van architecten, investeerders, vastgoedontwikkelaars en publieke 

overheden. 

Bij VK zijn we innovatief, staan we open voor jouw ideeën en hechten veel waarde aan 

kwaliteit en betrouwbaarheid. Je maakt deel uit van een dynamische en sterk groeiende 

organisatie met veel expertise en knowhow, waar mensen centraal staan. De passie en 

gedrevenheid van onze medewerkers werkt aanstekelijk. Onze multidisciplinaire aanpak, de 

uitwisseling van innovatieve ideeën en de zorg voor het milieueffect van onze projecten tillen 

onze medewerkers en projecten naar een hoger niveau. Wij rekenen ook op jou om van VK 

een bedrijf te maken waar innovatie en kwaliteit blijven groeien. 

 

www.vkgroup.be 

  

 

 

 


