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Waarover gaat de vacature? 

 
  

  Functieomschrijving 

We wensen ons team Infra België te versterken met een (m/v): 

 

DIRECTOR INFRASTRUCTURE 

 

Je functie 

 Je leidt de strategische ontwikkeling van het eigen marktsegment INFRA. Het 

ontwikkelen van een budgetplan en doelstellingen in lijn met het strategisch 

bedrijfsplan en VK-doelstellingen.  

 Stuurt de financiële performance van het eigen marktsegment (opbrengsten en 

winstmarge). Stuurt en coacht teamleden om financiële projectprestaties te realiseren; 

en scopewijzigingen op contract en vergoedingen tijdig te identificeren. 

 Leidt alle marketing, Business Development en sales activiteiten in het eigen segment. 

Dit omvat ook het verzamelen van strategische data en inzichten over trends, 

concurrentie, strategische partners, opportuniteiten voor innovatie in eigen markt. 

 Communicatie met Principals (van verschillende disciplines) om de toewijzing van 

middelen in het eigen marktsegment te verzekeren. 

 Je stroomlijnt het communicatie -en planningsproces met opdrachtgevers; identificeert 

en verwijdert obstakels; ontwikkelt structurele verbeteringen waar nodig. 

 Het intern sturen en optimaliseren van de prestaties in eigen marktsegment. Zoals het 

definiëren en verbeteren van projectmanagementstandaarden om stabiele kwaliteit, 

klanttevredenheid en optimale financiële prestaties te garanderen (projectevaluaties). 

 Follow-up van contractontwikkelingen, onderhandelingen en claimmanagement; je 

houdt toezicht op de juridische naleving van VK's verplichtingen en activiteiten. Dit met 

ondersteuning van onze bedrijfsjurist.  

 Als Director ben je het gezicht en de spreekbuis van VK voor de projecten en klanten 

binnen het marktsegment Infra - op basis van charisma, professionele ervaring, 

realisaties en klantenrelaties binnen deze markt. 

 Je neemt initiatieven ter ondersteuning van de algemene directie bij het realiseren van 

de groeidoelstellingen van VK Infra. Naast organische groei behelst dit ook de 

integratie van bestaande entiteiten met eventuele nieuwe acquisities. 

 Je rapporteert aan de algemene directie. 

 

 

 

 

 

 Vestiging(en) 

 Gent 

 Brussel 

 Antwerpen 

 

Solliciteer via 

HR@vkgroup.be 

Director 

Infrastructure 
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Profiel 

 Je bent burgerlijk ingenieur bouwkunde of burgerlijk ingenieur architect of industrieel 

ingenieur bouwkunde met minstens 15 jaar relevante ervaring in de sector 

infrastructuur, waarvan minstens 5  jaar in management m.i.v. verantwoordelijkheid 

voor sales/business development en/of P&L. 

 Je hebt een cijfermatig, analytisch en integrerend vermogen en uiteraard ook een 

goede kennis van de infra markt. 

 Je resultaat- en klantgerichtheid worden sterk gewaardeerd, alsook je interesse in het 

multidisciplinaire projecten. 

 Inzicht in processen en de projectmatige, commerciële, financiële en organisatorische 

werking van een business unit zijn je niet vreemd.  

 Als leider en coach inspireer en motiveer je door een heldere communicatie, met 

respect, een luisterend oor en begrip voor de noden en percepties van je 

medewerkers.  

 Je bent een open-minded, communicatieve netwerker met oog voor opportuniteiten 

en met negotiërend vermogen. 

 Bovendien ben je vlot drietalig ( Nederlands, Frans, Engels). 

 

www.vkgroup.be 

Join us  
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 

  

 


