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Waarover gaat de vacature? 

 
  

  Functieomschrijving 

We wensen ons team te Roeselare te versterken met een (m/v): 

 

(INTERIEUR-) ARCHITECT - BESTEKSCHRIJVER 

 

Je functie 

 

 Binnen een multidisciplinair projectteam, en in samenspraak met de ontwerpers en de 

projectleider, werk je mee aan de uitwerking van de aanbestedingsdossiers 

architectuur, interieurafwerking en/of vast meubilair. 

 Je stelt aan de hand van het VK-moederbestek de technische beschrijving op voor 

jouw projecten en begeleidt de BIM-modelleurs bij de opmaak van de grafische 

documenten en de meetstaat. 

 Afhankelijk van je ervaring adviseer of ondersteun je de ontwerpers bij de technische 

uitwerking en detaillering van de projecten. 

 Op het raakpunt tussen ontwerp en uitvoering bewaak je kwaliteit van de 

aanbestedingsdocumenten van jouw projecten met het volle respect voor het 

architecturale concept en het beschikbare budget. 

 Je beheert mee de VK-moederbestekken architectuur en interieur en zorgt voor 

permanente updates en aanvullingen in functie van nieuwe normeringen, materialen, 

bouwtechnieken, feedback van werfarchitecten, enz. 

 Je hebt een grote passie voor materialen, duurzaamheid en innovatie. 

 Je bent binnen VK één van de aanspreekpunten voor bouwtechnische informatie en 

informeert ook proactief je collega’s over belangrijke innovaties of nieuwe normering. 

 Je kan steunen op de medewerking van de teamcoördinator, je collega- 

bestekschrijvers en het volledige projectteam. 

 

Profiel 

 

 Je bent interieur architect, architect of ingenieur bouwkunde of gelijkwaardig door 

ervaring. 

 Je hebt minimum 5 en bij voorkeur 10 jaar professionele ervaring opgedaan, bij 

voorkeur in zorgarchitectuur (ziekenhuizen, ouderenzorg, psychiatrie, ..). 

 Je bent vertrouwd met technische normeringen en de wetgeving op de 

overheidsopdrachten of bent bereid om jezelf hierin bij te schaven. 

 Je bent een teamplayer en weet door overleg en een open geest het ontwerp mee te 

vertalen tot een technisch onderbouwd en uitvoerbaar project. 

 Vestiging(en) 

Roeselare 

 

Solliciteer via 

HR@vkgroup.be 

(Interieur-) Architect 
Bestekschrijver 
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 Je bent communicatief, stressbestendig en zeer goed georganiseerd. 

 Je kan vlot overweg met MS Office-toepassingen en eventueel met CAD-

tekensoftware.  

 Je werkt vanuit Roeselare maar overlegt ook met de teams van de vestiging in 

Anderlecht en Merelbeke. 

 Je bent Nederlandstalig. Kennis van Frans en Engels is een pluspunt. 

 Je bent voltijds beschikbaar. 

 

Join us  
 
 
VK Architects & Engineers heeft meer dan 350 medewerkers in dienst in België, Nederland 

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 

  

 


