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  Met meer dan 500 vindingrijke en multidisciplinaire specialisten in de Benelux, Spanje, 

Verenigd Koninkrijk en Vietnam zet VK architects+engineers voluit in op full lifecycle 

oplossingen. We verleggen grenzen voor het welzijn van mens en planeet vanuit een 

gevoel van verantwoordelijkheid. 

 

Om vanuit VK architects+engineers ondersteuning te bieden aan onze 

dochteronderneming Van Looy Group, gespecialiseerd multidisciplinair advies- en 

ingenieursbureau voor logistiek, speciale technieken en bouwkunde, in Antwerpen zijn 

we op zoek naar een ervaren fire safety engineer.  

 

Jobomschrijving 

 

Je ontwikkelt innovatieve, duurzame fire safety oplossingen in vooruitstrevende 

industrietakken in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake 

brandveiligheid- en brandpreventie. 

 

Een job als fire safety engineer bij VK architects+engineers, houdt onder andere 

in:  

 Je maakt deel uit van het fire safety engineering team van VK 

architect+engineers.  

 Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp van actieve en passieve fire safety 

concepten voor voornamelijk industriële gebouwen. 

 Je werkt detailontwerpen uit voor actieve brandveiligheidsystemen.   

 Je overlegt met de verschillende disciplines om gecoördineerde resultaten te 

kunnen garanderen. 

 Je neemt deel aan design workshops, met architecten en ingenieurs, teneinde 

bouw- en FSE-oplossingen te optimaliseren in een project.  

 Je verdedigt de fire safety strategieën en keuzes bij overheidsdiensten 

(brandweer, verzekeringsmaatschappijen,…). 

 Je werkt voornamelijk vanuit het kantoor van Van Looy Group in Antwerpen, 

maar verplaatst je ook regelmatig naar het kantoor in Gent en naar 

projectlocaties. 

 

Om fire safety engineer te worden bij VK architects+engineers, heb je dit bij 

voorkeur reeds in je rugzak:   

 Je bent ingenieur, eventueel aangevuld met een relevante postacademische 

opleiding of gelijkwaardig door ervaring en hebt minimaal vijf jaar ervaring in 

het ontwerpen van actieve blussystemen, bij voorkeur in de industrie 

Office(s) 

Antwerpen, Gent 

 

Apply via 

HR@vk-architects-

engineers.com 

Fire safety engineer  
met focus op industrie en logistiek 
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 Kennis van software voor detailberekeningen van actieve 

brandveiligheidssystemen is niet noodzakelijk maar zeker een troef. 

 Je beschikt over een grondige kennis van actieve brandveiligheidssystemen 

(sprinklers, branddetectie, …) 

 Je hebt een sterke affiniteit met architectuur en industriële projecten. 

 Jouw team spirit, communicatieve vaardigheden, klantgerichtheid en 

kwaliteitsgerichtheid worden sterk gewaardeerd. 

 Een aantal projecten worden in Nederland uitgevoerd, dus kennis van de 

Nederlandse regelgeving rond brandveiligheid en -preventie is een plus. 

 Een goede kennis van het Frans en Engels is een pluspunt. 

 

Wat wij alvast in petto hebben voor jou:  

 

VK architects+engineers heeft de ambitie om een visionaire gamechanger te zijn in full 

lifecycle design. Daarom creëren we een werkomgeving waarin we open en met 

respect voor elkaar communiceren, om van elkaar te leren. In onze bedrijfscultuur 

staan innovatie en autonomie centraal. Een vleugje trots en een hoop plezier horen 

hier natuurlijk ook bij.  

 

Van Looy Group maakt integraal deel uit van VK architects+engineers en is een 

multidisciplinair advies- en ingenieursbureau voor logistiek, gebouwtechnieken en 

bouwkunde. De projecten van Van Looy Group starten met het oplossen van logistieke 

vraagstukken en het daaropvolgend engineeren en realiseren van build-to-suit 

magazijnen, distributiecentra, hubs en sorteerplatformen. Hierbij hanteert Van Looy 

Group steeds een integrale aanpak waarbij logistieke systemen, gebouw en 

gebouwtechnieken naadloos in elkaar gepast worden. 

 

We bieden een innovatief en geoptimaliseerd verloningspakket:  

 Inclusief extralegale voordelen  

 Via onze  VK Academy krijg je de mogelijkheid om je kennis verder uit te 

bouwen, te versterken en te delen met je collega’s. Hierdoor draag je bij tot het 

verhogen van het innovatievermogen en het versterken van het kwaliteitsimago 

van VK architects+engineers 

 Voluit voor duurzame mobiliteit met o.a. een handige mobiliteitsapp die 

optimale werkverplaatsingen stimuleert 

 Vakantieregeling met mogelijkheid om naast de collectieve sluiting ook 

voldoende dagen zelf in te plannen  

 Inspirerende werksfeer met internationale ambities  

 Multidisciplinaire teams met in-house expertise  

 Kansen om intern te leren én om kennis te delen 

 




