Senior
Ingenieur Akoestiek
Waarover gaat de vacature?
Vestiging(en)

Functieomschrijving



Gent

Om onze geïntegreerde engineeringoplossingen uit te breiden met hooggespecialiseerde



Roeselare

knowhow zoeken we voor onze kantoren in Gent (of Roeselare of Brussel) (m/v) :



Brussel

SENIOR INGENIEUR AKOESTIEK

Solliciteer via
HR@vkgroup.be

Je functie


Binnen een multidisciplinair team adviseer je architecten en ingenieurs om
een duurzaam concept, met optimale geluidsisolatie en akoestisch comfort
voor de gebruiker, te integreren.



Je bent verantwoordelijk voor het bouwakoestisch ontwerp van gebouwen,
met name de geluidsisolatie tussen verschillende ruimtes in de gebouwen,
gevelisolatie, zaalakoestische aspecten, installatielawaai, bewaking van het
omgevingslawaai, trillingen, enz.



Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van de projecten van
ontwerpfase tot en met uitvoering en oplevering.



Je werkt mee met architecten- en ingenieursteams aan het voorbereiden
van wedstrijden.



Je bent verantwoordelijk voor akoestische metingen (omgevingsmetingen,
controlemetingen) indien vereist voor het project. Gedurende de
uitvoeringfase sta je in voor het bijwonen van de werfvergaderingen en ben
je verantwoordelijk voor de werfopvolging.



Je ontwikkelt verder de modules zaalakoestiek en trillingsbeheersing binnen
het team akoestiek door het op punt stellen van rekenmodules/software en
apparatuur.



Je blijft op de hoogte van recente nieuwe ontwikkelingen qua normen en
wetgeving, nieuwe bouwtechnieken als CLT en houtbouw, nieuwe
materialen, …



Via externe opleidingen en VK Academy krijg je de mogelijkheid om je
kennis verder uit te bouwen, te versterken en te delen. Hierdoor draag je bij
tot het verhogen van het innovatievermogen en het versterken van de
kwaliteit van VK.



Je draagt bij tot de kennisuitbreiding van het team akoestiek door opleiding
aan junior akoestische ingenieurs.

vkgroup.be/nl/career-at-vk/jobs/

facebook.com/VKArchitectsEngineers

linkedin.com/company/vk-architects-engineers

Profiel


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



Master in de ingenieurswetenschappen of master in de industriële
wetenschappen, eventueel aangevuld met een relevante postacademische
opleiding - of gelijkwaardig door ervaring.



Deze vacature staat open voor ervaren ingenieurs, die de uitdaging
aannemen om onze kenniscel verder mee uit te bouwen en te
complementeren.



Je hebt een sterke affiniteit met architectuur.



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



Je bent Nederlandstalig en een goede kennis van het Frans en Engels is
een pluspunt.



Je hebt kennis van specifieke software voor akoestisch ontwerp en bent
vertrouwd met akoestische meettechnieken.
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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.
VK biedt een uitgebreide waaier van acoustical engineering diensten, vanaf ontwerp tot
detailed engineering, voor alle mogelijke types gebouwen, van scholen tot culturele centra,
residentiële gebouwen, kantoren, zwembaden, rusthuizen en ziekenhuizen, publieke
gebouwen als politiekantoren, gerechtsgebouwen en overheidsgebouwen, enz… Getuige
daarvan enkele projecten: Wintercircus te Gent, K-tower in Kortrijk, ORSI Academy in Melle,
B&B Hotel te Gent, Forensisch Psychiatrisch Centrum te Antwerpen, Zuidboulevard in
Waregem, Papeteries de Genval, Tour Paradis in Luik, Barco gebouw in Kortrijk, VRT
gebouw in Brussel, …
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
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