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Waarover gaat de vacature? 

 
  

  Functieomschrijving 

We wensen ons team bij Infranea te versterken met een (m/v): 

 

ONTWERPLEIDER INFRA 

 

Je functie 

 Ondersteunt de Project Manager met diens activiteiten met betrekking tot 

contractmanagement. Levert input voor het opstellen van projectplannen, planning, 

voortgangsrapportages en offertes; 

 Vanuit procesmanagement verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het 

ontwerpteam op een technisch niveau en de integrale technische coördinatie met 

andere disciplines op basis van de overeengekomen projectplanning; 

 Je neemt actief deel in alle technische (project) vergaderingen; 

 Neemt verantwoordelijkheid in de verificatie en validatie van alle eisen conform 

vigerende ontwerprichtlijnen, en volgens Systems Engineering principes. 

 

Profiel 

 HBO opleiding Civiele Techniek of Bouwkunde (NL) óf Master opleiding in Industriële 

Wetenschappen, Bouwkunde (BE). 

 Minstens 5 jaar ervaring als Wegontwerper of aanverwante functie. 

 Kennis van en ervaring met het ontwerpproces van grote infrastructurele projecten. 

 Heeft theoretische en praktische kennis van gangbare ontwerpnormen zoals ROA en 

NOA en coacht alle project medewerkers actief in het juist toepassen hiervan. 

 Je beschikt over ruime ervaring met ontwerpprocessen en System Engineering 

binnen geïntegreerde contractvormen. 

 Kennis van de Nederlandse taal is een vereiste (Engels is een plus). 

 Stipt, analytisch en oplossingsgericht. 

 Proactieve communicator die knelpunten en kansen in het ontwerp signaleert. 

 Oog voor detail om het eindresultaat naar een hoger niveau te tillen. 

 Ambitie om nieuwe kennis op te doen, zodat je breder inzetbaar wordt in 

multidisciplinaire teams. 

 Echte teamspeler. 

 Vestiging(en) 

 Breda 

 Antwerpen 

 

Solliciteer via 

HR@vkgroup.be 

www.vkgroup.be 

 

Ontwerpleider Infra 
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Join us  
 
 

Infranea is een ingenieursbureau met een passie voor het 3D-ontwerpen, BIM-modelleren 

en VR-simuleren van complexe infrastructuurwerken. Ze dragen bij aan de digitale 

transformatie van de bouwsector. Ze zijn actief in Nederland en België vanuit hun 

hoofdkantoor in Breda en in hun bijkantoor in Antwerpen. Sinds juli 2019 maakt Infranea 

deel uit van VK Architects & Engineers. 

VK Architects & Engineers heeft meer dan 350 medewerkers in dienst in België, Nederland 

en Vietnam. Van projectingenieurs en architecten, principals en projectmanagers, BIM-

modelers, 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 staat uw ontwikkeling centraal. U wordt vanaf het begin een volwaardig lid van het 

team en u gaat meteen aan de slag op projecten. De passie en gedrevenheid van onze 

medewerkers is 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. Samen met een aantrekkelijk verloningspakket biedt VK u 

een stabiele positie in een internationaal bedrijf met een duidelijke langetermijnvisie en 

voortdurende aandacht voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Bovendien werkt u aan 

tal van uitdagende projecten, zowel in België als in het buitenland. Wij rekenen ook op u om 

van VK een bedrijf te maken waar innovatie en kwaliteit blijven groeien. 

 

www.vkgroup.be 

  

 


