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Waarover gaat de vacature? 

 
  

  Functieomschrijving 

We wensen ons team te Gent en Brussel te versterken met een (m/v): 

 

SENIOR 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: kantoorgebouwen, openbare gebouwen, industriële gebouwen, …. 

 

Je takenpakket omvat o.a.: 

 Vertaling van de impact van structurele denkpistes naar alle andere leden van 

het bouwteam. 

 Inschatten van de structurele haalbaarheid van het multidisciplinair concept. 

 Communicatie met andere bouwpartners en hierbij hun denkpatronen volgen. 

 Bij de uitvoering van je taken kan je rekenen op de medewerking van een 

multidisciplinair team. 

 Overleg met de 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 architectuur (burgerlijk ingenieur 

architect) of master in de ingenieurswetenschappen bouwkunde (burgerlijk 

ingenieur bouwkunde) of gelijkwaardig door ervaring. 

 Relevante ervaring van minstens 5 jaar bij een studiebureau stabiliteit en aan 

grote bouwkundige projecten. 

 Feeling hebben met architectuur, sterke conceptuele skills, groot 

inlevingsvermogen en initiatief om ontwerpen naar hoger niveau te tillen. 

 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, collega’s inspireren, communicatieve vaardigheden en 

kwaliteitsgerichtheid zijn belangrijk. 

 Vestiging(en) 

Brussel  

Gent 

 

Solliciteer via 

HR@vkgroup.be 

Senior Project 
Ingenieur Stabiliteit 
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 Samenwerken met gerenommeerde architecten aan hun toonaangevende 

projecten geeft je een kick. 

 Bij voorkeur tweetalig (NL/FR) en een goede kennis van het Engels. 

 Kennis van rekenprogramma’s (bijvoorbeeld Sofistik, SCIA, GRAITEC, e.a.) en 

van de MS Office-toepassingen. 

 Op de hoogte van de meest recente bouwmethodieken en normen, alsook een 

gedegen kennis van de eurocodes. 

 

Join us  
VK Architects & Engineers heeft meer dan 300 medewerkers in dienst in België en Vietnam. 

Van projectingenieurs en architecten, principals en projectmanagers, BIM-modelers, 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 staat uw ontwikkeling centraal. U wordt vanaf het begin een volwaardig lid van het 

team en u gaat meteen aan de slag op projecten. De passie en gedrevenheid van onze 

medewerkers is 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. Samen met een aantrekkelijk verloningspakket biedt VK u 

een stabiele positie in een internationaal bedrijf met een duidelijke langetermijnvisie en 

voortdurende aandacht voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Bovendien werkt u aan 

tal van uitdagende projecten, zowel in België als in het buitenland. Wij rekenen ook op u om 

van VK een bedrijf te maken waar innovatie en kwaliteit blijven groeien. 

 

www.vkgroup.be 

  

 

 

 


