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VK Architects & Engineers is actief in Healthcare Design en Building Engineering. VK heeft vestigingen in Brussel, Charleroi, Merelbeke, 

Roeselare, Ho Chi Minh (Vietnam) en Hanoi (Vietnam). 

 

Architecten, vastgoedontwikkelaars, industriële klanten en overheden doen beroep op VK voor engineering van gebouwen, industriële 

faciliteiten en openbare ruimte. Onze afdelingen speciale technieken, stabiliteit en infrastructuur zijn vertrouwd met de nieuwste technologieën.  

 

Als kennisbedrijf voorziet VK een centrale rol voor Advanced Engineering. Advanced Engineering verzamelt al onze topexperten en bewaakt 

en versterkt continu de innovatieve kracht en technische kwaliteit van VK’s dienstverlening. Daar worden niet alleen onze projecten en onze 

klanten beter van, maar ook onze medewerkers, die hier altijd kunnen op terugvallen en zo hun kennis verder kunnen uitbouwen en delen. 

 

Samen met de bouwheer en de architect werken onze ingenieurs aan duurzame oplossingen. Getuige daarvan enkele gelauwerde projecten: 

Gerechtsgebouw Antwerpen, INFRAX-WVEM Torhout, het Vlaams Administratief Centrum Gent en recent nog de Politietoren in Charleroi, het 

NATO-hoofdkwartier in Brussel. Met UPsite hebben we de hoogste residentiële toren in België gerealiseerd. 

We wensen ons team in Merelbeke of Roeselare of Brussel  of Charleroi te versterken met een (m/v): 
 

SENIOR INGENIEUR HVAC GEPASSIONEERD DOOR ONTWERP 
 
Je functie  

 Als projectingenieur ben je verantwoordelijk voor de integratie van de technische installaties in het architecturale concept van 

vooral projecten in de sector buildings (kantoorgebouwen, onderwijs, openbare gebouwen, hotels, residentiële gebouwen, 

ziekenhuizen…). 

 Je bent verantwoordelijk voor het concept, ontwerp en de berekening van de installaties voor verwarming, koeling en 

luchtbehandeling (hvac). Hiertoe heb je rechtstreeks contact met de klant, analyseer je zijn noden en werk je het concept uit, in 

overleg met de Design Principal. 

 Bij de uitvoering van je taken kun je rekenen op de medewerking van een multidisciplinair team, dat door jou wordt aangestuurd 

 Je overlegt met de verschillende disciplines om gecoördineerde resultaten te kunnen garanderen. 

 Je bent voor jouw projecten zowel extern als intern de centrale spilfiguur. 

 Via VK Academy krijg je de mogelijkheid om je kennis verder uit te bouwen, te versterken en te delen met je collega’s. Hierdoor 

draag je bij tot het verhogen van het innovatievermogen en het versterken van het kwaliteitsimago van VK. 
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Je profiel  

 Je bent bij voorkeur master in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect) of master in de 

industriële wetenschappen elektromechanica (industrieel ingenieur elektromechanica), of gelijkwaardig door ervaring. 

 Je hebt relevante ervaring opgedaan in healthcare projecten, minstens 10 jaar bij een studiebureau speciale technieken of bij 

een gespecialiseerde installateur in hvac.  

 Je beschikt over sterke conceptuele skills, aangevuld met een groot inlevingsvermogen en de nodige flexibiliteit, waardoor je de 

ontwerpen op een hoger niveau tilt. 

 We appreciëren je oog voor constructieve, esthetische en financiële aspecten en voor het multidisciplinaire gegeven. 

 Je bent gepassioneerd door vooruitstrevende energieconcepten en volgt nationale en internationale tendenzen op de voet. 

 Je wil via deze energieconcepten je steentje bijdragen in ons streven naar een hoger niveau van integrale duurzaamheid. 

 Je wil als ingenieur dolgraag meedenken en meewerken met gerenommeerde architecten aan hun toonaangevende 

architectuurcreaties. 

 Je streeft ernaar om je taken binnen de vooropgestelde tijdslimieten te realiseren en je bent stressbestendig. 

 Je goeie team spirit, communicatieve vaardigheden en kwaliteitsgerichtheid worden sterk gewaardeerd. 

 Je bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis van het Frans. 

 Je hebt kennis van teken- en rekensoftware en van de MS Office-toepassingen. 

 

Ons aanbod 

VK Architects & Engineers biedt je, naast een aantrekkelijk remuneratiepakket, een stabiele betrekking in een internationaal georiënteerd bedrijf

in volle expansie, met een duidelijke langetermijnvisie en permanente aandacht voor innovatie en duurzaamheid, maar bovenal voor de vorming

& ontwikkeling en het welzijn van zijn medewerkers.  Je werkt mee – als lid van een gepassioneerd team - aan tal van interessante, grootschalige

projecten in binnen- en buitenland. 

Meer informatie en realisaties vind je op www.vkgroup.be. 

Ben je ingenieur en kijk je met een open geest naar de wereld? 

Bel Mevr. Martine Decock op 0474 99 63 15 of mail naar martine.d@vkgroup.be. We ontvangen ook graag spontaan je cv.  

Je reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld. 

 Ready to design? 

 

 


