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  Met meer dan 600 vindingrijke en multidisciplinaire specialisten in de Benelux, Spanje 

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. 

 

Voor ons team in Gent, Brussel, Roeselare zijn we op zoek naar een Project Manager 

Industrial Buildings. 

 

Jobomschrijving 

Als projectmanager ben je onze frontoffice persoon, het aanspreekpunt zowel  

extern als intern en dit in alle fasen van een bouwproject. 

De projecten, die zich situeren in het marktsegment Industrie, kunnen zowel mono-  

als multidisciplinair zijn (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, duurzaamheid  … ), 

afhankelijk van je ambities, ervaring en affiniteit.  

 

 

Een job als Project Manager Industrial Buildings  bij VK architects+engineers, dat 

houdt in:  

▪ Je vertegenwoordigt VK ten aanzien van de klant. De duurzame relaties 

die je daarbij opbouwt zijn onze trots en garantie op een veelbelovende  

toekomst voor jezelf en voor VK. 

▪ Je staat aan de wieg van elk ontwerp, en dit al vanaf offertefase. 

▪ De vertrouwensrelaties die je in je projecten opbouwt met de bouwheer en  

externe partners koester je, waarbij je met een natuurlijke flair  

randvoorwaarden inzake budget, planning en kwaliteit omarmt en uitdraagt. 

▪ Gedreven coördineer je je team bestaande uit project architecten en -ingenieurs  

uit alle betrokken disciplines. In overeenstemming met je eigen ervaring en 

affiniteit voer je ook zelf ontwerp- en/of engineerstaken uit. 

▪ Je bewaakt en beheert de profit & loss van je projecten, hetgeen betekent dat  

je tijdig en duidelijk binnen je team communiceert over de verwachte  

deliverables, de beschikbare tijd en bijhorend budget. 

▪ Je betrokkenheid en commitment inspireren je teamgenoten en leiden tot een  

gezamenlijke trots omtrent de gerealiseerde projecten.  

 

Om  Project manager Industrial buildings te worden bij VK architects+egineers, heb 

je in je rugzak bij voorkeur:   

▪ Een diploma burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur – architect,  

industrieel ingenieur, architect of gelijkwaardig door ervaring. 

▪ Een ruime relevante ervaring, opgedaan als project ingenieur, projectleider of 
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 project manager in de bouwsector. 

▪ Affiniteit met(industriële) architectuur en/of doorgedreven technische kennis  

binnen een discipline (speciale technieken, stabiliteit,…) is een pluspunt. 

▪ Je bent integer, loyaal, nauwkeurig, resultaatgericht, kwaliteitsgericht en  

bovenal klantgericht. 

▪ Sterke communicatieve vaardigheden (gesproken en geschreven) en  

overtuigingskracht. 

▪ Een natuurlijk talent voor organisatie en motivering van je projectteam. 

▪ Een zeer goede kennis van het Nederlands en het Frans. Kennis van het 

Engels is een sterke meerwaarde. 

 

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.  

 

We bieden een innovatief en geoptimaliseerd verloningspakket:  

▪ Inclusief extralegale voordelen  

▪ Werk en privé in balans met een mix van afstandswerken en werken op 

kantoor (hybrid working policy) in combinatie met glijdende werkuren 

▪ Al onze kantoren zijn centraal gelegen + nieuw kantoor in Brussel, WELL 

gecertificeerd (“people-first”; met ruimte voor meetings, sociale interactie, 

focus boxen, landscapes,…)  

▪ 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  

 

 

 
 

 

  

 


