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VOORWOORD
Binnen enkele maanden is het 
zover. Jullie verlaten de vertrouwde 
omgeving van de Plateau en haar 
zolders voor nieuwe oorden. 

Tussen al het thesissen door nog 
niet echt nagedacht wat je in deze 
volgende stap zoal wil doen? Of heb 
je al een idee, maar zijn er twijfels 
die je wil wegwerken ?  Daar is de 
Archiefair voor!

Waar je allemaal kan belanden 
is uiteraard een eindeloze lijst 
vol verassingen.  De opzet is 
dan ook een kleiner aantal 
bedrijven te kiezen, die weliswaar 
gedetailleerder uit de doeken doen 
wat het betekent bij hun te werken. 

Vijf bedrijven uit verschillende sectoren 
komen vertellen wat ze doen, hoe het 
werken bij hen is en wat de rol van de 
ingenieur-architect kan zijn. 

Veel succes met de laatste loodjes 
en de zoektocht naar wat jullie 
begeesterd willen doen!



Personeelsleden:

Website:

Contact:

Adres:

België: 9

Vijfwindgatenstraat 21 E
9000 Gent

A-RES

a-res.be

info@a-res.be 
09/ 321 72 80

WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU BETEKENEN?

HET BEDRIJF

Bij zijn diensten ligt de focus van A-RES ondermeer op het correct adviseren van zijn 
opdrachtgevers tijdens de studie- en uitvoeringsfases, het vinden van duurzame 
oplossingen, het beheer en het stroomlijnen van de complexe processen die uiteindelijk 
leiden tot een project dat binnen de timing, het vooropgesteld budget, en volgens de 
beoogde kwaliteit aan de klant wordt opgeleverd. 
De rol die A-RES dient te vervullen is uniek gelet op diens draagwijdte doorheen alle 
processen en beleidsniveau’s van het bouwproces.

A-RES is vandaag betrokken als project directeur en gedelegeerd bouwheer in enkele 
spraakmakende projecten met een maatschappelijke meerwaarde zoals ondermeer het 
stadsvernieuwingsproject “De Waalse Krook” te Gent, het nieuw Casino van Middelkerke. 
De Vooruit, de Veldstraat, de Bijloke en het Wintercircus, allemaal in de Gentse binnenstad. 

A-RES is een in Gent gevestigd consultancybedrijf gespecialiseerd in het managen van 
middelgrote tot grootschalige bouwprojecten en vastgoed-ontwikkelingen in diverse 
sectoren. De activiteiten van A-RES richten zich op het professioneel begeleiden, adviseren, 
en/of vertegenwoordigen van publieke of private opdrachtgevers die een bouwproject 
met de nodige expertise willen laten leiden en tot een goed einde brengen. 

Teneinde de vastgoed-ontwikkelingen of bouwprojecten naar wens van zijn/haar 
opdrachtgevers te regisseren, biedt A-RES een totaaloplossing op maat en dit vanuit een 
drievoudige invalshoek die ten allen tijde bewaakt en beheerd wordt: timing – budget – 
kwaliteit.

Op heden wensen wij ons jong en dynamisch team te versterken met een “Junior Project 
Manager”. Raadpleeg de openstaande vacatures voor een uitgebreide omschrijving van 
het takenpakket op
www.a-res.be/jobs. 

VACATURES



GETUIGENIS
Na een korte ervaring als 
stabiliteitsingenieur ben ik als Junior 
Project Manager bij A-RES gestart. 
Bij de start kreeg ik een aantal 
projecten toegewezen waarvan ik de 
dagelijkse opvolging garandeer en als 
contactpersoon optreed. Voor mij zijn dit 
het Muziekcentrum De Bijloke, de Waalse 
Krook en het Wintercircus. Hierbij word 
ik steeds ondersteund door een ervaren 
Senior Project Manager. Al heel snel 
krijg je van het team veel vertrouwen en 
krijg je gaandeweg ook steeds meer 
verantwoordelijkheid. Geen gebrek aan 
doorgroeimogelijkheden dus! 
Wat deze job bijzonder interessant maakt 
is dat je met zo goed als alle aspecten 
van een project te maken krijgt. Als 
projectmanager verdedig je namelijk 
de belangen van de bouwheer en dit 
zowel op het vlak van planning, budget, 
ontwerp…
Bovendien kom je bij A-RES in een jong en 
dynamisch team terecht. Zo spreken we 
vaak met  collega’s af buiten de kantooruren 
en namen we in de zomermaanden deel 
aan een voetbalcompetitie met Gentse 
architecten- en studiebureaus.

SOLLICITEREN
Laatstejaarsstudenten alsook mensen 
met enige werkervaring kunnen het hele 
jaar door hun interesse laten blijken door 
een mailtje te sturen naar jobs@a-res.be. 
In het geval uw profiel beantwoordt aan 
de openstaande vacatures, volgt snel 
een kennismakingsgesprek met één van 
de leidinggevenden. Geïnteresserde 
kandidaten zijn tevens welkom om hun 
CV persoonlijk te komen overhandigen 
en toe te lichten mits voorafgaandelijke 
telefonische afspraak.

 Wintercircus - Gent

UCL St. Lucas - Brussel



Personeelsleden:

Website:

Contact:

Adressen:

België:   35

Establis Roeselare 
Beversesteenweg 612 
Roeselare

Establis

www.establis.eu

svanmaercke@establis.eu
051/43 12 19

WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU BETEKENEN?

HET BEDRIJF

• Een open, stimulerende omgeving, met grote aandacht voor kwaliteit, teambuilding  en 
work-life balance

• Alle nodige tools en opleidingen om succesvol te zijn in je job

• Realistische doorgroeimogelijkheden in een groeiend bedrijf

• Een aantrekkelijk salarispakket

Establis is een studiebureau stabiliteit met een vestiging in Roeselare en een vestiging in 
Antwerpen. We zijn momenteel met 35 medewerkers en zijn volop aan het groeien.

Bij Establis hebben we 1 duidelijke focus: stabiliteit.

Daarom is ons bureau al vele jaren een stevige en gewaardeerde schakel in tal van 
bouwprojecten. Want met onze focus hebben we een duidelijk doel voor ogen. Voor 
onze klanten de beste en meest creatieve oplossingen bedenken in stabiliteit voor al wat 
ze ondernemen. Daarom hebben we ook de beste specialisten in huis. Projectleiders en 
ontwerpers, gepassioneerd door stabiliteit, die tegelijk meedenken over alle aspecten van 
uw project.

Aangezien Establis volop aan het groeien is, zijn we constant op zoek naar nieuwe 
stabiliteitsontwerpers voor zowel onze vestiging in Roeselare als in Antwerpen.

Daarnaast bieden wij voor studenten stageplaatsen aan in Roeselare en Antwerpen.

Alle informatie over onze openstaande vacatures kan je vinden op onze website 
www.establis.eu/nl/jobs.

VACATURES



GETUIGENIS
Bij Establis heerst er een open, jonge en 
dynamische sfeer.

Als starter word je bij Establis omringd 
door ervaren collega’s die je met raad en 
daad bijstaan. 

Je krijgt voldoende vrijheid om zelfstandig 
te werken aan een project maar toch sta 
je er nooit alleen voor.”

Marlies, stabiliteitsontwerper in Roeselare

SOLLICITEREN
Heb je interesse om ons team te 
vervoegen?

Aarzel dan niet om jouw cv te mailen 
naar svanmaercke@establis.eu.

Wij nodigen jou graag uit voor een 
kennismakingsgesprek waarbij wij ons 
bedrijf en onze manier van werken 
verder toelichten. 

Antwerps Sportpaleis

Establis Antwerpen :
Jan van Gentstraat 7 bus 201, 
Antwerpen

Ekla Brussels: arch. Buro II - ARCHI+I



Personeelsleden:

Website:

Contact:

Adres:

België:   47

Jetsesteenweg 221 
 1080 Brussel

Protect nv

www.protect.be

info@protect.be
02/411 41 11 4

WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU BETEKENEN?

HET BEDRIJF

Protect is een familiale en onafhankelijke KMO, een unicum bij Belgische 
verzekeringsmaatschappijen. We kunnen ons geen zware logge administratie veroorloven. 
Daarom zetten we hard in op een vlakke structuur, betrokkenheid en aanspreekbaarheid. 
Protect is een jonge, dynamische onderneming met korte beslissingslijnen. Een maatschappij 
met faam binnen de verzekerings- en bouwwereld. 
Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, bonusplan, 
ecocheques, en indien nodig voor de functie ook een firmawagen en smartphone. Oog 
voor de work-life balance dankzij glijdende uren en een optie tot thuiswerk. Regelmatige 
evenementen, zoals seminaries. Vlotte bereikbaarheid nabij Koekelberg.

Protect is in eerste instantie een verzekeraar voor architecten en wil dat ook 
blijven. Meer dan ooit focussen we ons op architecten en ingenieurs met een grote 
beroepsverantwoordelijkheid, professionals die zich optimaal op hun creatieve kerntaak 
moeten kunnen richten. Als verzekeraar willen wij hen dan ook zoveel mogelijk ontzorgen, 
door hen adequate voorlichting, technisch en juridisch hoogstaande begeleiding en 
resultaatgerichte actie te bieden.
Wij beschikken hiervoor over onze eigen kennisbibliotheek met rechtspraak en kennis over 
meer dan 6500 schadedossiers over de laatste twintig jaar.
Ons 45-koppig team beschikt over een jarenlange expertise en kent de bouwwereld door 
en door. Hierdoor staan zij onze verzekerden snel en accuraat bij en spelen zij constant in 
op nieuwe noden.

Bouwkundig ingenieur - expert
Je taken: Je staat onze verzekerden op technisch vlak bij schades bij in het kader van 
bouwverzekeringen. Je ondersteunt de dienst acceptatie, ABR en 10-jarige en doet tevens 
de werfcontroles in het kader van deze polissen.

VACATURES



GETUIGENIS
Ik werk voor Protect NV sinds 2013 en het 
is tot nog toe een interessant parcours 
en een verrijkende ervaring geweest. 
Op bureau en in ons team heerst er een 
positieve sfeer en er is veel collegialiteit. 
Het voordeel van een relatief compact 
bedrijf is dat je iedereen persoonlijk kent 
en je makkelijk bij elkaar terecht kan als 
je hulp nodig hebt. Er wordt voldoende 
ruimte gecreëerd voor ieders eigen 
creatieve input en ideeën en er wordt 
ook rekening gehouden met ieders 
specifieke situatie. Vanuit mijn functie 
als ingenieur-expert leer ik permanent 
nieuwe dingen bij in mijn vakgebied en 
krijg ik ook voldoende mogelijkheden 
voor opleidingen aangeboden.

Jan Van Nespen
Ingenieur-Expert 

SOLLICITEREN
Er wordt gevraagd om CV en 
motivatiebrief te sturen naar  
hrm@protect.be. Weerhouden 
kandidaten worden vervolgens 
uitgenodigd op gesprek met Rebecca 
Ramboer, onze gedelegeerd 
bestuurder. Als zij een goede fit ziet 
tussen de kandidaat en Protect, vindt 
er een tweede gesprek met het 
betreffende diensthoofd plaats. .



Personeelsleden:

Website:

Contact:

Adres:

België:   5

Forelstraat 120
9000 Gent

Tim Peeters Architecten

www.timpeeters.eu

info@timpeeters.eu
09 256 10 57

WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU BETEKENEN?

HET BEDRIJF

Tim Peeters Architecten is een werkplek op menselijke schaal, waar intensieve 
ontwerpmethodes in evenwicht gehouden worden met een gezonde compacte 
bedrijfsstructuur. Dankzij de kleine schaal kun je ook als heel jonge medewerker een rol van 
betekenis spelen in het team, en zijn er veel kansen om verantwoordelijkheid te dragen. 
Ook bij de kleinere projecten, wordt minstens één heel bijzondere en karakteristieke 
ontwerpkeuze gemaakt. 

Tim Peeters Architecten BVBA is een team van vijf (ingenieur-) architecten die houden 
van experiment en vernieuwing in architectuur. Hun portfolio toont een ruime ervaring in 
de ontwikkeling van originele bouwtypologiëen, zeker in de woningbouw. De financiële, 
stedenbouwkundige, technische of contextuele restricties van een project, worden telkens 
omgebogen tot opportuniteiten voor een eigenzinnige ruimtelijkheid, die toch helder 
rationeel is. Het bureau heeft zich daarbij in het bijzonder gespecialiseerd in complexere 
ruimtegeometrie en toegepaste grafiek. Met kleurrijke schetsen zorgt het team voor een 
heel snelle en makkelijk leesbare communicatie, zowel intern als extern. 

Vacatures bij Tim Peeters Architecten zijn beperkt, maar er is altijd interesse voor sollicitaties 
van integere, geëngageerde jonge architecten met een passie voor architectuur. 

VACATURES



SOLLICITEREN
Kijk op de website of facebookpagina 
voor openstaande  vacatures, of je CV 
en portfolio + motivatie naar
info@timpeeters.eu. 

Tim Peeters Architecten



Personeelsleden:

Website:

Contact:

Adressen:

België:   271

Axxes Business Park
Guldensporenpark
Building A - n° 4
B - 9820 Merelbeke 

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

www.vkgroup.be

Martine Decock

WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU BETEKENEN?

HET BEDRIJF

Bij VK hechten we veel belang aan je ontwikkeling. Via VK Academy krijg je de mogelijkheid 
om je kennis verder uit te bouwen, te versterken en te delen. Carrièrepaden kunnen 
uitgestippeld worden in alle geledingen van het bedrijf.  Als kennisbedrijf voorziet VK 
een centrale rol voor Advanced Engineering. Advanced Engineering verzamelt onze 
topexperten, en versterkt continu de innovatieve kracht en technische kwaliteiten van onze 
dienstverlening. Daar worden niet alleen onze klanten en projecten, maar via interne 
kennisdeling ook onze medewerkers beter van. Zo kan ook jij bijdragen tot een continu 
innovatiever en kwaliteitsvoller VK. Bij VK word je meteen een volwaardig lid van het 
team en werk je onmiddellijk mee aan projecten. De passie en gedrevenheid van onze 
medewerkers werkt aanstekelijk. De uitwisseling van innovatieve ideeën, de aandacht voor 
de carbon footprint van onze projecten, onze specialistische disciplines en multidisciplinaire 
aanpak tillen medewerkers en projecten naar een hoger niveau.

VK Architects & Engineers is een interdisciplinair ontwerp- en studiebureau voor Healthcare 
Design en Building Engineering, met vestigingen in Brussel, Charleroi, Merelbeke, Roeselare, 
Ho Chi Minh en Hanoi (Vietnam). Architecten, investeerders, industriële klanten en overheden 
doen beroep op VK voor engineering van gebouwen, industriële faciliteiten en openbare 
ruimte. Onze afdelingen speciale technieken, stabiliteit en infrastructuur gebruiken de 
nieuwste technologieën. Daarbij is duurzaam bouwen een topprioriteit. Getuige daarvan 
enkele gelauwerde projecten: Gerechtsgebouw Antwerpen, Treurenberg, De Krook en 
recent nog Barco One Campus. Verder was VK de engineering partner voor het grootste 
Belgische bouwproject, het nieuwe NATO-hoofdkwartier in Brussel, en de hoogste 
woontoren van Belgie, UP-site in Brussel.

Bouw jij mee aan de toekomst van VK en realiseer je zo je eigen ambities? Klik dan op 
onderstaande link voor een overzicht van onze vacatures:  https://www.vkgroup.be/nl/
career/ en neem een kijkje op ons YouTube kanaal voor een aantal van onze projecten:  
https://www.youtube.com/c/VKArchitectsEngineers.

VACATURES



GETUIGENIS
“Wat me aanspreekt bij VK is de gezonde 
wisselwerking tussen de disciplines: 
regelmatig kom je in contact met de 
vele deelfacetten. Ook intrigeerden 
de toonaangevende projecten die VK 
realiseert mij, zowel op vlak van stabiliteit 
als architectuur: Ghelamco Arena, NAVO 
hoofdkwartier, De Krook… Een voor een 
uitdagende projecten. Daarnaast was 
ik te vinden voor de interne werking van 
VK. Bij mijn bedrijfspeter kon ik terecht 
met al mijn vragen en problemen. Maar 
ook de andere ingenieurs in het team 
bieden erg gerichte hulp bij het oplossen 
van problemen. Eerst assisteer je andere 
ingenieurs, maar het is de bedoeling dat 
je na verloop van tijd zelfstandig projecten 
coördineert, van studie tot werfopvolging. 
Startend met kleinere projecten sloot ik 
gauw aan bij een groot project. 
VK hanteert ook een persoonlijk 
ontwikkelingsplan, met alle mogelijke 
gebieden voor vorming, zodat je met 
zoveel mogelijk aspecten in contact komt. 
Tot slot bevalt ook het collegiale aspect 
bij VK mij. Het groepsgevoel is belangrijk, 
en dat uit zich in het streven naar een 
uniforme aanpak waarbij iedereen zich 
goed voelt.”

SOLLICITEREN
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.

 Solvay City of Lights : arch. Schmidt Hammer Lassen – Modulo

Europa Building
Clemenceaulaan 87
B - 1070 Brussel
 
Brugsesteenweg 210
B - 8800 Roeselare 

Avenue Georges Lemaître 54
B - 6041 Charleroi



NOTES
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EXCITED TO DISCOVER 
MORE COMPANIES? 

VTK JOBFAIR




