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DUURZAAMHEIDSADVISEUR  

HET BEDRIJF 
MK Engineering is een studiebureau dat advies geeft bij het energetisch en duurzaam ontwerpen van gebouwen 
en het ontwerpen van bijzondere technische installaties. Volgende waarden leiden ons in de ontwikkeling van onze 
activiteit: 

� innovatie, diepgaande analyse, kwaliteit en esthetiek;  

� milieu-, en langetermijndenken;  

� mensvriendelijke, eerlijke en sociale aanpak;  

� kostenbeheersing en levensvatbaarheid. 

MK Engineering positioneert zich als een referentie voor de studie van passieve gebouwen of zeer lage 
energieprojecten in de residentiële, tertiaire of persoonlijke diensten sectoren voor oppervlaktes van 1.000 tot 
20.000 m². 

Diensten 
� energie-efficiëntie: PHPP, dynamische thermische simulaties, koudebruganalyses, enz., 

� EPB adviseur: erkend in de 3 regio’s, 

� milieuzorg: voorbeeldgebouw, waterbeheer, advies voor BREEAM certificatie, bouwmaterialen, enz., 

� speciale technieken: HVAC, elektriciteit, sanitair, hefwerktuigen enz., 

� zoeken, optimalisering en begeleiding bij subsidie- en premie-aanvragen. 

PROFIEL 
MK Engineering is op zoek naar een nieuwe projectleider in duurzaam bouwen, burgerlijk ingeni eur, burgerlijk 
ingenieur architect, architect of industrieel ingen ieur. (M/V) 

� je hebt interesse voor lage energieontwerpen en duurzaam bouwen, 

� je hebt 2 à 3 jaar ervaring  als duurzaamheidsadviseur, 

� je beschikt over een diepgaand inzicht in de architectuur van gebouwen, 

� je ben in bezit van een erkenning als EPB verslaggever in één van de drie gewesten, 

� ervaring met PHPP, Trisco, Design Builder, Therm-software enz. is een meerwaarde, 

� je hebt een goede kennis van MS Office en CAD software zoals Autocad of Revit, 

� je beheert zelfstandig projecten, 

� je kan delegeren en een team coördineren, 

� je werkt nauwkeurig en zorgvuldig, 

� je beschikt over goede communicatievaardigheden zowel mondeling als schriftelijk, 

� je bent tweetalig Nederlands en Frans.  
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DE FUNCTIE 
Na een opleidingsfase met onze werkmethodes, word je projectingenieur in duurzaam bouwen met de volgende 
taken: 

� verantwoordelijk voor projecten in “duurzaam bouwen”, contacten met architecten, alsook werfopvolging, 

� opstellen van aanvraagdossiers (architectuurwedstrijd, enz.) en andere offertes, 

� optimalisering van de technische en fysische aspecten van de gebouwen op basis van technische en 
economische criteria. Dit met het doel om aan de duurzaamheidcriteria te voldoen, 

� adviseren van de CAD-tekenaars en ingenieurs speciale technieken voor de goede uitvoering van de 
projecten, 

� overleg met de verschillende disciplines om gecoördineerde resultaten te kunnen garanderen, 

� coördinatie met architecten inzake EPB-eisen, het volgen van het energieconcept en de andere labels, 

� opvolging van nieuwe technologische ontwikkelingen. 

WIJ BIEDEN 
� een aangenaam en stimulerend arbeidskader in een sector in volle ontwikkeling, 

� we hebben aandacht voor individuele noden met een aangepaste werkflexibiliteit, 

� regelmatige opleidingen, 

� een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, 

� een competitief salarispakket met extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering, enz.). 

SOLICITEREN?  
Stuur je CV en motivatiebrief ter attentie van Corentin Voglaire:  mk.job@mkengineering.be  
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