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.
VK biedt een uitgebreide waaier van acoustical engineering diensten, vanaf ontwerp tot detailed engineering. Getuige daarvan enkele
projecten: K-tower in Kortrijk, Zuidboulevard in Waregem, Papeteries de Genval, Tour Paradis in Luik, Barco gebouw in Kortrijk, VRT gebouw
in Brussel, Solvay Headquarters (Neder-Over-Heembeek), …

Om onze geïntegreerde engineeringoplossingen uit te breiden met hooggespecialiseerde knowhow zoeken we voor onze kantoren in
Brussel (of Gent)(m/v) :

INGENIEUR AKOESTIEK
Je functie


Binnen het team akoestiek ben je mede verantwoordelijk voor het bouwakoestisch ontwerp van gebouwen, met name de
voor de studie van de geluidsisolatie tussen verschillende ruimtes in gebouwen, trilling, installatiegeluid beheersing van het
omgevingslawaai, zaalakoestische aspecten, enz.



Je hebt oor voor de integrale lawaaibeheersing en oog voor het esthetisch aspect.



Binnen een multidisciplinair team adviseer je op termijn architecten en ingenieurs om een duurzaam concept, met optimale



Je staat in voor de akoestische opmetingen. Gedurende de uitvoeringfase woon je werfvergaderingen bij en sta je in voor



Via VK Academy krijg je de mogelijkheid om je kennis verder uit te bouwen, te versterken en te delen. Hierdoor draag je bij

geluidsisolatie en akoestisch comfort voor de gebruiker, te integreren.
de werfopvolging.
tot het verhogen van het innovatievermogen en het versterken van het kwaliteitsimago van VK.
Je profiel


Master in de ingenieurswetenschappen, architectuur of industriële wetenschappen, eventueel aangevuld met een relevante



Je bent geïnteresseerd in akoestiek van gebouwen en hebt reeds een zekere kennis van akoestiek.



Je hebt een sterke affiniteit met architectuur.



Deze vacature staat open voor zowel ingenieurs akoestiek met 1 à 2 jaar relevante ervaring als voor schoolverlaters.



Je teamspirit, communicatieve vaardigheden, klantgerichtheid en kwaliteitsgerichtheid worden sterk gewaardeerd.



Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en het Frans. En goede kennis van het Engels is een pluspunt.



Kennis van specifieke software voor akoestisch ontwerp en akoestische meettechnieken is een pluspunt.

postacademische opleiding.
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Ons aanbod
VK Architects & Engineers biedt je, naast een aantrekkelijk remuneratiepakket, een stabiele betrekking in een bedrijf in volle expansie, met een
duidelijke langetermijnvisie en permanente aandacht voor innovatie en duurzaamheid, maar bovenal voor het welzijn en de vorming &
ontwikkeling van zijn medewerkers. Je werkt mee – als lid van een gepassioneerd team - aan tal van interessante, grootschalige projecten.
Meer informatie en realisaties vind je op www.vkgroup.be.
Ben je ingenieur of architect 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?
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