VK Architects & Engineers is actief in Healthcare Design en Building Engineering. VK heeft vestigingen in Brussel, Charleroi, Merelbeke,
Roeselare, Ho Chi Minh (Vietnam) en Hanoi (Vietnam).
Architecten, vastgoedontwikkelaars, industriële klanten en overheden doen beroep op VK voor engineering van gebouwen, industriële
faciliteiten en openbare ruimte. Onze afdelingen speciale technieken, stabiliteit en infrastructuur zijn vertrouwd met de nieuwste technologieën.
Als kennisbedrijf voorziet VK een centrale rol voor Advanced Engineering. Advanced Engineering verzamelt al onze topexperten en bewaakt
en versterkt continu de innovatieve kracht en technische kwaliteit van VK’s dienstverlening. Daar worden niet alleen onze projecten en onze
klanten beter van, maar ook onze medewerkers, die hier altijd kunnen op terugvallen en zo hun kennis verder kunnen uitbouwen en delen.
Samen met de bouwheer en de architect werken onze projectteams aan duurzame oplossingen. Getuige daarvan enkele gelauwerde
projecten: Gerechtsgebouw Antwerpen, INFRAX-WVEM Torhout, het Vlaams Administratief Centrum Gent en recent nog de Politietoren in
Charleroi, en het NATO-hoofdkwartier in Brussel. Met de UPsite hadden we de hoogste residentiële toren in België gerealiseerd.
We wensen ons team in Brussel en Gent en Charleroi te versterken met een (m/v):

Gedreven en ervaren BIM (Revit) MODELLER GEBOUWENTECHNIEKEN
(hvac)
Je functie


Als lid van een projectteam – en samen met de BIM-manager - draag je de verantwoordelijkheid voor het opzetten van een BIMmodel op basis van een schets- of voorlopig ontwerp.



Je kan in de verschillende projectfasen zelfstandig Revit-modellen van nul opzetten, beheren, delen en aanpassen conform de
vastgestelde methodiek.



Je staat in voor het uittekenen en modelleren van het technisch concept bij de uitvoering van de studies speciale technieken,
alsook voor de andere disciplines, het uitwerken van gedetailleerde ontwerp- en uitvoeringsplannen en meetstaten.



Je neemt initiatief tot kwaliteitsverbetering, kennisopbouw en kennisdeling.



Als lid van een gemotiveerd team geef je mee sturing aan de verdere uitbouw van BIM en zorg je ervoor dat BIM een
vanzelfsprekendheid wordt binnen ons bureau. Dit maakt je functie dynamisch en uitdagend.



Je werkt nauw samen met de projectingenieurs, alsook met je collega’s en teamleden om in overleg tot een gecoördineerd en



Via VK Academy krijg je de mogelijkheid om je kennis verder uit te bouwen, te versterken en te delen met je collega’s. Onder

kwalitatief resultaat te komen.
andere door je deelname aan werkgroepen draag je bij tot het verhogen van het innovatievermogen en het versterken van het
kwaliteitsimago van VK.
Je profiel


Je behaalde het diploma bachelor elektromechanica optie klimatisering, bachelor bouw of bachelor toegepaste architectuur of
een gelijkwaardige (digitale) opleiding.



Relevante ervaring opgedaan, minstens 5 jaar bij een gespecialiseerd studiebureau speciale technieken en een zeer goede
kennis van REVIT MEP is een vereiste.



Je hebt een sterk ruimtelijk en conceptueel inzicht. Je passie voor je job etaleer je door continu te willen bijleren, je kennis te
delen, structuren te borgen en je collega’s te enthousiasmeren voor BIM.



Je bent accuraat, stressbestendig, communicatief en vooral ook een teamplayer en problem solver.



Je hebt een uitgesproken interesse voor tekensoftware, parametrisch ontwerp en gegevensuitwisseling tussen verschillende
reken- en tekenpakketten.



Je bent PC-vaardig en je hebt een doorgedreven kennis van Excel, Revit MEP en bij voorkeur ook van Rhino / Grasshopper.



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

Ons aanbod
VK Architects & Engineers biedt je, naast een aantrekkelijk remuneratiepakket, een stabiele betrekking in een internationaal georiënteerd bedrijf
in volle expansie, met een duidelijke langetermijnvisie en permanente aandacht voor innovatie en duurzaamheid, maar bovenal voor de vorming
& ontwikkeling en het welzijn van zijn medewerkers. Je werkt mee – als lid van een gepassioneerd team - aan tal van interessante, grootschalige
projecten in binnen- en buitenland.
Meer informatie en realisaties vind je op www.vkgroup.be.
Heb jij de BIM skills en kijk je met een open geest naar de wereld?
Bel Mevr. Martine Decock op 0474 99 63 15 of mail naar martine.d@vkgroup.be. We ontvangen ook graag spontaan je cv.
Je reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.

Ready to design?
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