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Senior Ingenieur Stabiliteit
Context:
Onze opdrachtgever is een vooraanstaande engineering onderneming, actief in Healthcare Design en
Building Engineering, en is actief binnen en buiten België.
Architecten, vastgoedontwikkelaars, industriële klanten en overheden doen beroep op onze
opdrachtgever voor de engineering van gebouwen, industriële faciliteiten en openbare ruimte. De
afdelingen speciale technieken, stabiliteit en infrastructuur zijn vertrouwd met de nieuwste
technologieën.
Als kennisbedrijf voorziet onze opdrachtgever een centrale rol voor Advanced Engineering. Advanced
Engineering verzamelt alle topexperten en bewaakt en versterkt continu de innovatieve kracht en
technische kwaliteit van de dienstverlening. Daar worden niet alleen de projecten en de klanten beter
van, maar ook de medewerkers, die hier altijd kunnen op terugvallen en zo hun kennis verder kunnen
uitbouwen en delen.
Hierbij wordt niet enkel aan akoestiek en ﬁre safety engineering gedacht, maar ook expertise aan op
het gebied van façade engineering, duurzaamheid (Breeam, Leed, GRO, …) en circulaire economie.
In het kader van een verdere uitbouw is onze klant op zoek naar een Senior Ingenieur Stabiliteit.

Toelichting vacature:
Als lid van het projectteam ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, het dimensioneren en het
berekenen van gebouwen (kantoorgebouwen, openbare gebouwen, industriële gebouwen).
je vertaalt de impact van structurele denkpistes naar alle andere leden van het bouwteam en
schat de structurele haalbaarheid van het multidisciplinair concept in
je communiceert met andere bouwpartners en volgt daarbij hun denkpatronen
bij de uitvoering van je taken kun je rekenen op de medewerking van een multidisciplinair team
je overlegt met de verschillende disciplines om gecoördineerde resultaten te kunnen
garanderen
je beschikt over diverse mogelijkheden om je kennis verder uit te bouwen, te versterken en te
delen met je collega’s
Proﬁel:
je bent bij voorkeur master in de ingenieurswetenschappen: architectuur of burgerlijk ingenieur
bouwkunde (master in de ingenieurswetenschappen optie bouwkunde) of gelijkwaardig door

ervaring
je hebt bij voorkeur minimum 10 jaar relevante ervaring in een studiebureau stabiliteit en je
hebt gewerkt aan grote bouwkundige projecten
je streeft ernaar om je taken binnen de vooropgestelde tijdslimieten te realiseren en je bent
stressbestendig
we appreciëren je oog voor constructieve, esthetische en ﬁnanciële aspecten en voor het
multidisciplinaire gegeven
je beschikt over sterke conceptuele skills, aangevuld met een groot inlevingsvermogen en de
nodige ﬂexibiliteit, waardoor je de ontwerpen op een hoger niveau tilt
je team spirit, communicatieve vaardigheden en kwaliteitsgerichtheid worden sterk
gewaardeerd
je bent bij voorkeur drietalig (NL/FR/ENG)
je hebt kennis van rekenprogramma’s (zoals SCIA, GRAITEC, e.a.) en van de MS Oﬃcetoepassingen
je bent op de hoogte van de meest recente bouwmethodieken en normen en je hebt een
gedegen kennis van de eurocodes
Aanbod:
deel uitmaken van een sterk kwaliteitsgericht en innoverend ingenieursbureau
mogelijkheid om aan uitdagende projecten te werken en je expertise verder te ontwikkelen
Land:
België

