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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. 

We wensen ons team M&E Engineering in Brussel te versterken met een (m/v): 

 
TEAMLEIDER voor de cel M&E ENGINEERING (gebouwentechnieken: hvac,  
elec, sanitair, …) 
 
Je functie  

 Je bent verantwoordelijk voor het algemeen management en de coördinatie binnen het team M&E Engineering en je bepaalt de 

krachtlijnen binnen je discipline in overleg met de director building engineering. 

 Je staat in voor het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen je team. 

 Je beheert de planning, leidt planningsvergaderingen, levert technische ondersteuning en bewaakt de werkmethodieken. 

 Je bewaakt de kwaliteit en stimuleert de creativiteit binnen je team. 

 Je bent intern en extern het gezicht en de spreekbuis van VK voor je discipline op basis van persoonlijke credibiliteit, professionele 

ervaring en een sterke staat van dienst van projecten, realisaties en klantenrelaties.  Je neemt actief deel aan specifieke projecten 

die een hoogstaande kennis en creativiteit in je specifieke discipline vereisen. 

 Je denkt multidisciplinair en overlegt regelmatig met je collega principals, directors en executive officers. 

 In samenwerking met VK Academy, lever je een actieve bijdrage tot het uitbreiden, optimaliseren en delen van je kennis met andere 

leden van het team, VK in haar geheel en externe stakeholders.  Je bent op de hoogte van de laatste tendensen binnen je discipline. 

 

Je profiel  

 Je hebt een diploma 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 beschikt over een gedegen en jarenlange kennis in de discipline gebouwentechnieken bij voorkeur opgedaan in een 

studiebureau. 

 Je hebt leidinggevende capaciteiten en beschikt over sociale en stimulerende vaardigheden voor het instrueren, motiveren en 

coachen van je teamleden. 

 Je beschikt over managementvaardigheden (o.a. plannen, organiseren, coördineren) voor het leidinggeven en aansturen van je 

team. 

 Je hebt een groot analytisch vermogen voor het structureren van beleidslijnen naar concrete haalbare consistente doelen. 

 Je kent een groot verantwoordelijkheidsgevoel, bent integer, loyaal, empathisch en stressbestendig.  Je hebt ondernemingszin en 

overtuigingskracht. 

 Je sterke capaciteiten als people manager, je communicatieve vaardigheden, je kwaliteitsgerichtheid en je honger naar innovatie 

worden sterk gewaardeerd.  

  Naast het Nederlands, heb je ook een goede kennis van het Frans en het Engels. 
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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. 

Bel Mevr. Martine Decock op 0474 99 63 15 of mail naar martine.d@vkgroup.be.  

Je reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld. 

 Ready to design? 

 

 

 


