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Waarover gaat de vacature? 

 
  

  Functieomschrijving 

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

 

ARCHITECT-STAGIAIR 

 

Je functie 

 Binnen een multidisciplinair team volg je het volledige projectverloop van 

concept tot uitvoering mee op. 

 Hierbij hou je rekening met alle randvoorwaarden die tot een kwalitatief project 

leiden: duurzaamheid, budget, timing, bouwtechniek, … . 

 Overleg met je collega-architecten, modeleurs BIM en project engineers 

(stabiliteit, technieken, infrastructuur, akoestiek, fire safety en façade) 

garandeert een gecoördineerd resultaat. 

 Je maakt deel uit van de wedstrijdteams voor prestigieuze projecten in binnen- 

en buitenland. 

 Via 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 het kwaliteitsimago van VK. 

 

Profiel 

 Je behaalde het diploma van master in de architectuur (architect) of in de 

ingenieurswetenschappen optie architectuur (burgerlijk ingenieur architect). 

 Als teamplayer heb je de ambitie om complexe projecten mee uit te werken en 

tot een goed einde te brengen. 

 Je affiniteit met duurzaamheid en passie voor architectuur helpen je om 

kwalitatieve ontwerpvoorstellen af te leveren. 

 Je kan vlot overweg met MS Office-toepassingen en je hebt een passie voor 

specifieke grafische en 3D-software. 

 Je bent Nederlandstalig of perfect tweetalig (NL/FR). 

 Je voldoet aan de vereisten om je als architect-stagiair in te schrijven op de 

tabel van de Orde van Architecten in België. 

 Voltijdse beschikbaarheid is een must. 

 

 Vestiging(en) 

Roeselare 

Solliciteer via 

HR@vkgroup.be 

www.vkgroup.be 

ARCHITECT-STAGIAIR 
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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. 

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 

  

 

 

 


