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Waarover gaat de vacature? 
 

  

  Functieomschrijving 

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

 

ARCHITECT-STAGIAIR/JUNIOR ARCHITECT ONTWERP-DESIGNTEAM 

 

Je functie 

 Support in het ontwerpen van onze grootschalige projecten/tenders, dit van 

concept tot uitvoering. 

 Je staat samen met een team in voor het grafisch uitwerken van concepten en 

projecten.  

 Jouw team bestaat uit collega-architecten, interieurarchitecten, BIM modelleurs 

en project engineers (stabiliteit, technieken, infrastructuur, akoestiek, fire safety 

en façade). 

 Sterk inter -en multidisciplinair gericht team, waar men streeft naar creatieve en 

technische excellentie. 

 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). 

 Je hebt creatieve ontwerp skills om kwalitatieve ontwerpvoorstellen af te 

leveren. 

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

 Je hebt een passie voor architectuur en kan dit ook grafisch weergeven a.d.h.v. 

specifieke grafische en 3D-software. 

 Je bent Nederlandstalig of Franstalig. Kennis van het Engels is een pluspunt. 

 

 Vestiging(en) 

 Roeselare 

 Brussel 

Solliciteer via 

HR@vkgroup.be 

www.vkgroup.be 

Architect-Stagiair/Junior architect 
ontwerp-designteam 
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Join us  
 
VK Architects & Engineers heeft meer dan 450 medewerkers in dienst in België, Nederland, 

Luxemburg en Vietnam. Van projectingenieurs en architecten, principals en 

projectmanagers, BIM-modelleurs, 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 zijn we innovatief, staan we open voor jouw ideeën en hechten veel waarde aan 

kwaliteit en betrouwbaarheid. Je maakt deel uit van een dynamische en sterk groeiende 

organisatie met veel expertise en knowhow, waar mensen centraal staan. De passie en 

gedrevenheid van onze medewerkers werkt 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. Wij rekenen ook op jou om van VK 

een bedrijf te maken waar innovatie en kwaliteit blijven groeien. 

 
www.vkgroup.be 

  

 

 

 


