


 



Beste masters en bachelors, 
 
 
 
Gezien de vele mogelijkheden die een master of bachelor deze dagen heeft, is het niet 
vanzelfsprekend net die vacature te vinden die het best voldoet aan uw persoonlijke wensen. Een 
helpende hand die een duwtje geeft in de goede richting is dus geen overbodige luxe. Met dit 
vacaturekrantje wordt geprobeerd jullie een zo breed mogelijke waaier aan opties te bieden, zodat er 
een goed overwogen keuze gemaakt kan worden bij de zoektocht naar uw nieuwe job. 
 
De bedrijven die in dit krantje adverteren zijn stuk voor stuk ondernemingen die hun plaats op de 
arbeidsmarkt verdedigen door te werken met de best en meest spitsvondige masters en bachelors. 
Op die manier kunnen zij groeien en een nog sterker aandeel veroveren. Het is aan de student die 
bruist van enthousiasme om hieraan mee te helpen. 
 
Er wordt steeds gewerkt in een uiterst professionele omgeving, bezet met de juiste adviseurs, die van 
u een ware professional maken. De weg naar de top is uiteraard niet gemakkelijk maar met de juiste 
ingesteldheid, de juiste collega’s en een goede sfeer, wordt het alvast een leuke uitdaging. 
 
Op de volgende bladzijden wordt door elk bedrijf een bondige beschrijving gegeven van wie zij zijn, 
wat zij doen en wat er van de toekomstige medewerker verwacht wordt. Indien het gezochte profiel 
overeenkomt met het uwe, contacteer dan snel de persoon die u verder moet evalueren.  
 
 
 
Veel succes! 
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www.dca.be

DCA nv Lilsedijk 50 | 2340 Beerse | +32 (0)14 62 22 11 | info@dca.be | www.dca.be | Volg ons op 

#BOUWEN
OP MENSEN

WIL JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
Momenteel zijn we op zoek naar volgende profi elen: 

Werfl eiders Bouw - Werfl eiders Infra
Solliciteer voor één van deze jobs of meld je spontaan aan via www.dca.be  
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Zin in een vliegende start van je carrière als bouwkundig ingenieur? 
Of op zoek naar een nieuwe uitdaging? 

Bij Groep Van Roey wordt elke nieuwe collega met open armen onthaald en op de juiste manier  

begeleid. Zo halen we het beste in onze mensen naar boven, want mensen maken het verschil. 

Spreekt een job als projectvoorbereider of (adjunct) werfleider je aan, kom dan zeker eens kennismaken! 

www.groepvanroey.be - hanne.claus@vanroey.pro -  03 340 17 15
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ASK ROMEIN MALLE NV
Ambachtsstraat 33, B-2390 Malle
+32 (0)3 320 24 00
info.be@ask-romein.com
www.ask-romein.be

ZIN IN PRAKTIJK?
ASK ROMEIN ZOEKT CREATIEF 
EN BOUWKUNDIG TALENT!
ASK Romein realiseert ambitieuze bouwprojecten voor klanten zoals Katoen Natie, 
Ghelamco, Coca-Cola Enterprises, Tiense Suikerfabriek, …

Om onze groei te ondersteunen zijn wij op zoek naar JOU !
Wij investeren graag in talentvolle jongeren met een bouwkundige opleiding. 
Wil jij ook werken in een jong en dynamisch team? Kom dan aan boord! 

Neem contact met ons op via vacatures@ask-romein.com of +32 (0)3 320 24 00.
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WIL JIJ DE TOEKOMST MEE VORMGEVEN?
Dan is Sweco Belgium je first choice employer! In onze 
negen kantoren ontwerpen 800 collega’s de steden en 
gemeenschappen van morgen. 

Sweco is het meest toonaangevende ingenieurs-, advies- 
en ontwerpbureau van Europa en blijft de evolutie steeds 
één stap voor. Samen met onze klanten werken we aan 
hoogstaande engineeringprojecten in de openbare en 
publieke sector.

Onze opleidingstrajecten zijn uniek, je krijgt een 
loopbaanpad op maat, je werkt met de nieuwste 
softwarepakketten en je krijgt een aantrekkelijk salaris. 
Onze selectieprocedure is kort & persoonlijk: wij maken 
graag tijd vrij om jouw vragen te beantwoorden.

Solliciteer nu via www.swecobelgium.be/carriere 

Contact: Lindsey Cerpentier, Recruitment Coordinator
+32 2 588 65 81 - lindsey.cerpentier@swecobelgium.be

A FIRM GRIP  
ON THE FUTURE

Wij zoeken o.a. Junior profielen: Bouwkunde  Elektromechanica  Elektrotechniek
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YESTERDAY’S NERDS 
ARE TODAY’S POP STARS. 
JOIN THE FORWARD THINKERS. 

We need your talent. 
Currently looking  for equipment engineers & process engineers.

www.imec.be/jobs
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Ben jij een gebeten Engineer-to-be met een passie voor hoogtechnologische ontwikkelingen? Hou je ervan deze om te 
zetten naar realistische oplossingen op maat? Dan ben jij bij ons aan het juiste adres!

Dematic Egemin ontwerpt, integreert en onderhoudt logistieke automatiseringsoplossingen om de interne logistieke pro-
cessen in magazijnen, productie en distributie te optimaliseren. We leveren automatisch geleide voertuigen, automatische 
magazijn- en distributie-oplossingen, vloerkettingbaansystemen en life cycle services voor maximale beschikbaarheid 
en levensduur van logistieke installaties. Oplossingen op maat en een goede verstandhouding met onze klanten staan 
centraal. Prettig samenwerken en de lat hoger leggen, daar gaan we met z’n allen voor! 

Working @ Dematic Egemin

Opportunities

Bezoek ons op www.egemin-automation.be  of stuur je CV en motivatie naar HR@egemin.be

PLC Engineer

.NET Software Engineer

Crane Automation Engineer

Service Engineer

Application Engineer

R&D Software Engineer

E&I Engineer

AGV Software Engineer

Concept Engineer
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GREAT THINGS 
NEVER CAME FROM 
COMFORT ZONES

Een diploma is een goede basis 
maar niet allesbepalend. 
Wat wij bovenal zoeken, 
zijn mensen met gezond verstand.

Een hart voor techniek. 
Doe het met passie of helemaal niet.

Je kan niet alles in je eentje.
We hebben echt teamplayers nodig 
die er ten allen tijde voor elkaar staan. 

Avontuurlijk ingesteld? 
Verken samen met ons de wereld!

zoekt

PLC/SCADA ingenieurs
Ingenieurs Elektriciteit
.Net & SQL Developers 
IT ingenieurs 

Interesse om ons beter te leren kennen?   Solliciteer op www.contec.be 

Commercieel ingenieurs
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eld nv is een mulidisciplinair architectenbureau (40 medewerkers), actief in residentiele projecten, zorgprojecten, 
schoolprojecten, publieke gebouwen, industrie, farmaceutische industrie, kantoren, hotels,…

Als multidisciplinair kantoor beschikt eld over een eigen cel structuur en een cel speciale technieken. Hierin zijn hoog 

van het project werken onze ingenieurs op pro-actieve wijze samen met de ontwerpers om hun visie en kennis vanuit 
hun discipline en vakdomein te kunnen implementeren in het project. 

Binnen de cel speciale technieken worden de diverse studies opgemaakt van de technische installaties elektrciteit, 

De cel stabilteit levert naast stabiliteitsstudies eveneens advies over stabilteitsgerelateerde taken doorheen alle fases 
van grote en complexe projecten.

Bij eld wordt gewerkt met performante software programma’s en werkmethodieken zoals revit, bim,…

eld nv als 
partner centraal. Dit vertaalt zich ook in ons talent management waarbij we waarden zoals teamwerk, respect en 

eld nv 
de aangename werkomgeving, collegialiteit, boeiende projecten, de vrijheid om jezelf te zijn, kansen tot persoonlijke 
groei en een betrokken management.

Bij eld nv krijg je de mogelijkheid om zelf initiatieven te nemen, het verschil te maken en om mee in team te werken 
aan grootschalige, multidisciplinaire en complexe projecten.

 - een projectingenieur elektriciteit
 - een projectingenieur gebouwtechnieken
 - een projectingenieur stabiliteit
 - een project medewerker gebouwtechnieken
 - een project medewerker stabiliteit 

Indien geïnteresseerd, contacteer Bart Anthonissen via job@eld.be of kom langs op ons kantoor in de  

Park Toren - Spoor Noord Antwerpen

BNP Paribas Fortis, Kanselarij - Brussel

Zoo - Antwerpen

Thor Park - Genk 
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IC Layout Engineer

Scope 
As an IC Layout Engineer, you are responsible for converting an electrical design to a mask layout used for chip 
fabrication. You will be responsible for the physical representation of the chip, from the lowest block level to the 
complete floor plan. This will be done in close collaboration with the circuit designers and project leaders.  

Responsibilities 
 Layout of integrated circuits in Cadence Virtuoso and final verification (LVS, DRC) in Mentor Calibre 

following the internal design rules and quality regulations of ICsense 
 Work according to project planning, provide feedback concerning layout planning to the project leader 

and organize own work 
 Take initiative to improve tools and way of working 
 Write documentation 
 Occasional layout of printed circuit boards 
 Attend review-and project meetings 

Competences 
 You have a Bachelor degree in Electronics 
 Previous work experience with CAD tools or in IC layout is considered as a plus 
 You have good geometrical insight 
 You communicate fluently in English (oral and written) 
 You are a true team player, trustworthy and reliable, you will work in close collaboration with the IC 

layout and design team 
 You have strong interpersonal skills and your enthusiasm is contagious 
 You have a passion for technology and you are eager to learn new things 
 You are a professional who can deliver high-quality work on tight schedules 
 You demonstrate creative, critical and independent thinking capabilities 
 You have good planning and organizational skills 

Our offer 
 An attractive salary package with a variety of extra benefits 
 A stimulating and pleasant working environment with regular team activities 
 A financial healthy company with growth potential 
 Possibility to continuous learn and grow through in-house and external trainings 

Interested? Don’t hesitate and send your cv and letter to jobs@icsense.com
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Vacatureoverzicht | De Lijn werft aan!

De Lijn is een organisatie in beweging, die vooruit kijkt en innoveert. Zo besteden we erg veel
aandacht aan duurzaamheid. De aankoop van groene voertuigen en de bouw van groene stelplaatsen zijn 
voor ons vanzelfsprekend. We rijden met hybride bussen, experimenteren met waterstofbussen en kiezen 
voor grote, comfortabele Albatrostrams.

Om die kwaliteitsvolle service aan te bieden, zijn we dagelijks met bijna 8 200 collega’s in de weer. Zo zijn we 
één van de grootste werkgevers in Vlaanderen. Kennis en passie zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, 
geslacht of afkomst. Iedereen kent onze chauffeurs. Maar De Lijn heeft ook een heel uitgebreide technische 
afdeling. Bij De Lijn zijn er niet minder dan 429 verschillende functies.

Wil jij meebouwen aan de toekomst van het openbaar vervoer en ben je geïnteresseerd in een job bij De 
Lijn? Wij bieden je een aangename werkomgeving met fijne collega’s, een heleboel uitdagingen, een 
uitgebreid pakket van loopbaanmogelijkheden en nog veel meer!

Heb je nog meer vragen over solliciteren?  Contacteer dan Jobs@delijn.be of 059/34 57 30 

Technisch deskundige Tractie/sterkstroom

Als technisch deskundige sterkstroom sta je in voor het borgen van een goede en veilige werking van de technische installaties.  Je 
ondersteunt het diensthoofd bij het opmaken van plannen en bestekken voor technische werken en diensten.  Je staat mee in voor het 
beheer, onderhoud en vernieuwingen van elektrische en elektronische installaties (o.a. tractie-installaties, distributienet, elektromechanische 
uitrustingen, wissels, seininstallaties,…). Je focus ligt vooral op PLC, SCADA en datanetwerk toepassingen. 

Plaats tewerkstelling:  Antwerpen (Directiegebouw – Grotehondstraat) 
Profiel: Bachelor of Master (automatisatie,elektromechanica, elektriciteit,…) 
Meer informatie? Surf naar wwww.delijn.be/jobs en vind daar een volledige vacaturetekst terug. 

Analist-Programmeur

BMC (Belgian Mobility Card) staat in voor de interoperabiliteit van de MOBIB-kaart tussen De Lijn, MIVB, NMBS en TEC. Als Analist-
programmeur van De Lijn werk je hier aan mee, samen met de verschillende IT teams van de drie overige vervoersoperatoren. Je ontwerpt, 
ontwikkelt, test en documenteert JAVA en PHP applicaties.  Je volgt mobiele ontwikkelingen op om ondersteuning te bieden bij de code 
integratie in mobiele applicaties en je past de MOBIB gedocumenteerde specificaties aan  waar nodig én in overleg.  Je helpt mee aan het 
design en de architectuur van de centrale MOBIB-systeem en je test de interoperabiliteit tussen de vervoersoperatoren.  Je biedt 
ondersteuning bij het testen, documenteren, implementeren, evalueren en rapporteren van de applicaties.   

Plaats tewerkstelling:  BMC (Belgian Mobility Card) te Brussel 
Profiel: Bachelor of Master (ICT) 
Meer informatie? Surf naar wwww.delijn.be/jobs en vind daar een volledige vacaturetekst terug. 

Expert Datastage

Je draait mee in het ETL ontwikkelteam dat verantwoordelijk is voor het aanleveren en verwerken van data aan diverse interne en externe 
partijen. Je staat in voor het verankeren van de Datastage kennis in onze organisatie. Je werkt mee aan de overdracht van grote hoeveelheden 
data van een bronsysteem naar een doelsysteem.  

Plaats tewerkstelling: Mechelen 
Profiel: Master (ICT) 
Meer informatie? Surf naar wwww.delijn.be/jobs en vind daar een volledige vacaturetekst terug. 

Antwerpen 
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Vacatureoverzicht | De Lijn werft aan!

De Lijn - CC Talent 
Chantrellstraat 1
8000 Brugge
059 34 57 30
jobs@delijn.be
www.delijn.be/jobs

Databeheerder

Als Databeheerder ga je, samen met de business, op zoek naar wat onze organisatie drijft.  Je maakt hierbij gebruik van de verschillende 
beschikbare BI-tools.  Je zet vrijwel elke vorm van data, zowel interne als externe data, om in inzichten die het management ertoe in staat stelt 
om de organisatie in de juiste richting te sturen.  Je denkt mee over hoe de juiste technische structuur moet opgebouwd worden.   

Plaats tewerkstelling: Mechelen 
Profiel: Master (Business intelligence, economie, wiskunde, statistiek, IT…) 
Meer informatie? Surf naar wwww.delijn.be/jobs en vind daar een volledige vacaturetekst terug. 

Vlaams-Brabant 

Medewerker Elektriciteit en Elektronica

Je gaat de uitdaging aan om de nieuwe voertuigtechnologieën op de voet te volgen en je te verdiepen in de wereld van de elektronische 
sturingen en randapparatuur van onze autobussen.  Hybride, motormanagement, multiplex, oscilloscoop, PWM, CAN-bus, sensoren en 
actuatoren kennen voor jou geen geheimen meer. Je analyseert zelfstandig complexe problemen, je lost ze op en doet voorstellen ter 
verbetering.  

Plaats tewerkstelling: Kessel-Lo  
Profiel: Bachelor (elektronica, auto-elektronica, automechanica,…) 
Meer informatie? Surf naar wwww.delijn.be/jobs en vind daar een volledige vacaturetekst terug 

Technicus Elektronica Tram/Bus

Je staat in voor het onderhoud en de herstellingen aan de elektronische en elektrische onderdelen van de bussen en trams.  Je zoekt defecten 
en storingen op aan de hand van elektrische schema’s en met behulp van verschillende diagnoseapparatuur.  Je herstelt elektrische defecten 
en streeft mee naar een optimale werking.  Je werkt nauwkeurig en bent flexibel (o.a. periodieke wachtdienst & werken in ploegen). 

Plaats tewerkstelling: Oostende 
Meer informatie? Surf naar wwww.delijn.be/jobs en vind daar een volledige vacaturetekst terug 

Oost-Vlaanderen 

Technicus Elektronica Tram
Je staat in voor het onderhoud en de herstellingen aan de elektronische en elektrische onderdelen van onze trams.  Je zoekt defecten en
storingen op aan de hand van elektrische schema’s en met behulp van verschillende diagnoseapparatuur.  Je herstelt elektrische defecten en
streeft mee naar een optimale werking.  Je werkt nauwkeurig en bent flexibel.

Plaats tewerkstelling: Gentbrugge 
Meer informatie? Surf naar wwww.delijn.be/jobs en vind daar een volledige vacaturetekst terug 

West-Vlaanderen 
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Elia trajecten voor Bachelors 
Heb je net een bacheloropleiding in elektronica, elektromechanica of elektriciteit achter de rug? Zin in een 
technisch avontuur? Dan moet je absoluut bij Elia zijn! Dankzij onze opleidingen zorgen wij ervoor dat hoog- 
en laagspanning geen geheimen meer hebben voor jou. Ontdek jouw mogelijkheden bij Elia.

Solliciteer via www.elia.jobs

TECHNIEKER / Als Technieker speel je een 
belangrijke rol in het dagelijks onderhoud 
van het hoogspanningsnet van Elia. Zo zorg 
je onder andere voor technische interventies 
in de hoogspanningsposten, onderhoud van 
de beveiligings- en controlesystemen van de 
installaties of interventies op de onder- en 
bovengrondse kabels en lijnen. Elia biedt je de 
mogelijkheid om een brede technische kennis in 
onze boeiende sector op te bouwen, aangepast 
aan jouw interesse en aan de noden van Elia.

nns

onze
DISPATCHER - CONTROL ROOM OPERATOR / 
Tijdens dit traject doe je eerst op het terrein
ervaring op waarna je een intensief opleidings-
traject volgt bij dispatching. Daar verwerf je de 
competenties die je nodig hebt om geleidelijk aan 
de verantwoordelijkheid op te nemen voor de 
verschillende taken die een dispatcher in dagdienst 
vervult.

DESIGNER / Als Designer kom je terecht binnen 
Elia Engineering. Deze afdeling staat in voor alle 
infrastructuurprojecten die tegemoetkomen 
aan de behoeften op het vlak van ontwikkeling, 
uitbreiding en vernieuwing van het Belgisch 
transmissienet voor elektriciteit van 380 kV tot 
30 kV.
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Elia trajecten voor Masters 
Je hebt net een masteropleiding achter de rug? Spreekt een carrière bij Elia jou aan? Indien je minder dan 
twee jaar ervaring hebt, biedt Elia jou de mogelijkheid om een starterstraject te volgen en je talent optimaal 
te ontwikkelen. Je volgt een individueel begeleidingstraject over een periode van twee jaar en wordt 
begeleid door een coach die je ondersteunt en je evolutie opvolgt. Kies jouw traject op maat.

HET TECHNISCH-OPERATIONEEL 
STARTERSTRAJECT / Verdiep je technische 
kennis door actief deel te nemen aan onze 
activiteiten op het terrein. Dit traject biedt je de 
kans om mee te werken aan het beheer van 
onze infrastructuur, namelijk het onderhoud 
en de ontwikkeling van het net, alsook de 
aansluiting van elektrische installaties op dit net. 
Zo krijg je voeling met het terrein en creëer 
je mogelijkheden om door te groeien naar een 
people management functie.

HET PROJECTMANAGEMENT 
STARTERSTRAJECT / Als Interne Consultant 
werk je mee aan verschillende interne projecten 
en opdrachten binnen diverse departementen 
bij Elia (technisch, gericht op de energiemarkt, 
economisch, IT-gerelateerd, HR-gerelateerd, enz.).

HET TECHNISCH EXPERTISE 
STARTERSTRAJECT / Verbreed snel je 
technische kennis. Dit traject biedt je de kans 
om je te verdiepen in een bepaalde technische 
discipline binnen Elia.
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Your Mobility. Your Freedom. Our Signature.
Uw mobiliteit. Uw vrijheid. Onze handtekening.

Droom je van grootse technologie?
Continental Automotive te Mechelen produceert en verdeelt innovatieve elektronische remsystemen en 
wielsensoren voor personenwagens.
Door een vooruitstrevende aanpak en aandacht voor de waarden vertrouwen, verbondenheid, passie om te 
winnen en verantwoordelijkheidszin, hebben 550 gedreven en getalenteerde werknemers een sterke reputatie 
uitgebouwd in de Europese automobielindustrie. Voor de uitbreiding naar de allernieuwste hoogtechnologische 
veiligheidssytemen (Electronic Stability Control), die jaarlijks in meer dan 8 miljoen Europese personenwagens 
worden ingebouwd, zijn wij op zoek naar (m/v) collega’s die deel willen uitmaken van een gepassioneerd team dat 
bijdraagt aan de productie van innovatieve levensreddende veiligheidssystemen.

Zoek je een technisch  uitdagende functie in een hightech omgeving in onze productie en ondersteunende 
afdelingen zoals PRODUCTIE, KWALITEIT, INDUSTRIEEL ENGINEERING en R&D, neem dan alvast een kijkje op 

onze website www.be.contiautomotive.com

Wat heeft Continental Automotive jou te bieden?
• Uitdagende en inspirerende jobs in een  dynamisch, hoogtechnologisch en

groeiend internationaal bedrijf.
• Een aantrekkelijke en marktconforme verloning in overeenstemming met

ervaring en prestaties  met een uitgebreid verzekeringspakket en
aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

• Belangrijke opportuniteiten tot opleiding en zelfontplooiing.

CONTINENTAL, T.a.v. Personeelsdienst
Generaal de Wittelaan 5 - 2800  Mechelen

Tel. +32 15 289 511
Solliciteren via e-mail :

vacature@continental-corporation.com
www.be.contiautomotive.com
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Technieker of Ingenieur,  
ben jij net als wij gebeten door techniek en technologie? 

Hierbij een kleine greep uit onze huidige vacatures  
voor zowel starters als meer ervaren kandidaten: 

     Project Ingenieur / Project Manager/ Project Leader 
      Engineering / Construction Manager 
      Contract Manager 
      Maintenance / Operations / Automation Engineer 
      Technieker / Monteur (Meet & Regeltechnieken / Elektriciteit / Mechanica, HVAC, Koeling, 

  Sprinklers, Security) 
      Operator (Process- / Senior-) 
      Medewerker Milieu / Veiligheid 
      Department Manager 
      Teamverantwoordelijke / Werfleider 
      Tekenaar HVAC Revit 
      Werkvoorbereider / Planner (Electrical, Mechanical, Instrumentation & Control, Piping) 
      Manager Construction, Piping & Mechanical  
      Technisch Administratief Bediende Fleet  
      Coördinator (Planner, Werf, Project Site) 
      Commissioning Engineer 

Heb jij, net zoals onze 15.000 collega’s, zin om ervoor te gaan? 
Bij ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE Electrabel of ENGIE Fabricom 
vind je vast dé job die bij je past! Ontdek al onze vacatures  
op engie.be/jobs of stuur ons een mail via staffing@engie.com 
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AL-WEGEN BVBA 
Schoonmansveld 37 
B 2870 Puurs 

Tel. +32 3 480 05 98 
Fax +32 3 488 10 62 
info@alwegen.be 

www.alwegen.be 
BTW BE 0863 375 323 
KBC 733-0185597-66 

IBAN BE07 7330 1855 9766 
BIC KREDBEBB 
RPR Mechelen 

AL-WEGEN B.V.B.A. 
Schoonmansveld 37 
2870 PUURS  
BELGIE  

zoekt: 

Service engineer (België) 
Al-Wegen BVBA verkoopt al meer dan 25 jaar industriële weegtoestellen, weegbruggen en de bijbehorende 
softwareapplicaties. Onze firma telt 15 medewerkers. Kwaliteit en service zijn onze topprioriteiten.  
Om onze huidige groei te ondersteunen en onze toekomstperspectieven waar te kunnen maken, zoeken we een 
dynamische service engineer. 

 Je gaat ter plaatse bij klanten in België, meestal in het Vlaamse landsgedeelte om industriële 
weegtoestellen te plaatsen, te herstellen, te onderhouden en te analyseren. 

 Je werkt zelfstandig in the field of maakt voorbereidingen in het atelier. 
 Je zal toekomstgericht projecten uitwerken en deze realiseren. 

Waaronder: 
o Sturingskasten voor automatisaties
o Koppelingen van zelfbedieningsterminals naar ICT systemen

 Je hebt minimaal een bachelor diploma in elektromechanica of elektronica-ICT, of gelijkwaardig door 
minimaal 10 jaar ervaring in een gerelateerde sector. 

 Je beheerst perfect het Nederlands. 
 Je kan vlot overweg met MS Office. 
 Daarnaast ben je een betrouwbare teamspeler. 

Wij bieden: 

Een uitdagende jobaanbieding in een dynamische  
en stimulerende omgeving. Gedegen ondersteuning  
en opleiding laten je toe om je kennis van de business  
te perfectioneren en je professionele vaardigheden te  
ontwikkelen. 
Eigen vervoer met alle voorzieningen zijn vanzelfsprekend. 
Wij bieden een voltijds contract aan van onbepaalde duur. 

Interesse? 

Stuur dan meteen je cv en motivatie naar: 

Tim De Rijck, General Manager, tim@alwegen.be  

Solliciteren: 
AL-WEGEN 
Schoonmansveld 37 
2870 PUURS 
BELGIE 
E-mail met CV t.a.v De Rijck Tim - Email: tim@alwegen.be 

Neem alvast een kijkje op : www.alwegen.be  
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Alcom electronics geeft de toon aan in de Benelux als distributeur en agent 
van Elektronische Componenten, Draadloze Technologie en Embedded 
Computing Solutions.  Technologische innovatie en creativiteit staan steeds 
centraal in  Alcom’s  klantgerichte aanpak.   In ruim 25 jaar is Alcom 
uitgegroeid tot een zeer stabiele, hechte en gerespecteerde partner van de 
meest vooraanstaande elektronica- en automatiseringsbedrijven in de 
Benelux.  Wij breiden het Technical Sales Team uit teneinde nieuwe projecten 
in doelmarkten verder te ontwikkelen. 

 Field Application Engineer 
Embedded Boards & Systems; Display & Touch Solutions 

FUNCTIE: 
►Je staat in voor de technische ondersteuning en begeleidt klanten tijdens de concept- en
projectfase van innovatieve elektronica-ontwikkelingen. ► Je gesprekspartners zijn vooral 
ontwikkelingenieurs en projectleiders. ► Productfocus bevindt zich vooral rondom x86, 
ARM, TFT, Display & Touch alsook connectivity oplossingen. ►Vanuit een klantgerichte 
aanpak ondersteun en positioneer je deze producten o.a. in een wereld van embedded 
elektronica, machinebouw,  elektrotechniek en toekomstgerichte IoT ►Met concrete doelen 
voor ogen, bepaal je mee de strategie hoe een klant te ontwikkelen. 

PROFIEL: 
►Je bent resultaatgericht en hebt een hogere technische opleiding in electronica genoten.
►Enkele jaren relevante technische of eventueel technisch-commerciële ervaring is een
voordeel. ►Je bent geboeid door H/W en S/W van een elektronisch design. 
►Aangetrokken door innovatieve oplossingen, langetermijnvisie en duurzame
klantenrelaties. ►Werkkennis Frans & Engels is noodzakelijk. 

ALCOM BIEDT: 
►Een spilfunctie in een gezonde, internationale KMO-organisatie waar elke medewerker
zijn/haar verantwoordelijkheden waarmaakt. ►Opleiding en training o.a. door fabrikanten. 
►Een omgeving met ‘no nonsens’ en ‘open mind’ aanpak.
►Een degelijk salaris met bonusregeling, bedrijfswagen, extralegale voordelen en verder
alle middelen om efficiënt te werken. 

HOE REAGEREN? 
Overtuig ons van uw mogelijkheden en bezorg ons je recent c.v. met motivatiebrief per  
e-mail luc.spiessens@alcom.be. Elke kandidaat mag rekenen op absolute discretie en een 
snelle selectieprocedure mét antwoord.   
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HIGH POTENTIAL 

Over de functie 

Als High Potential volg je een persoonlijk opleidingsprogramma waar je met verschillende functies 
in aanraking komt, van werkvoorbereider tot projectleider. Je leert het bedrijf vanuit een 
praktijkomgeving kennen. Nadien groei je door naar een functie die het best aansluit bij je profiel 
en interesse. 

Over het bedrijf 

Onze klant is dé specialist op het vlak van fabricatie en montage van leidingsystemen en 
fornuizen voor de (Petro-)chemische industrie en de energiesector. Het bedrijf telt ruim 560 
personeelsleden en is reeds meer dan 40 jaar een gewaardeerde partner. 

Ze hebben een ijzersterke reputatie in: 

 Nieuwbouwprojecten 
 Mechanische onderhoudswerkzaamheden aan procesinstallaties.  
 Montage en uitlijning van apparaten, toestellen en machines 
 Planning, voorbereiding en uitvoering van shutdowns behoren eveneens tot hun 

dienstenpakket.  

Functie eisen 

 Je bezit een Masterdiploma Elektromechanica. 
 Je bent flexibel en bereid om te werken in België en Nederland. 
 Je houdt van teamwerk en bent veiligheids- en kwaliteitsbewust. 
 Je toont interesse in de montagewereld en piping sector 
 Je beschikt over een praktische kennis van Engels, Frans en Duits 

Bij interesse ontvangen we graag je cv via  liesbeth.rutten@be.whoohoo.com 
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PROJECT INGENIEUR INFRASTRUCTUUR 
Bij het multi-professioneel studiebureau TALBOOM staan de mensen centraal ! 
Als familiebedrijf met 120 medewerkers bieden wij oplossingen op maat aan. Wij blijven trouw aan 
het engagement dat wij aangaan met onze klanten en werken aan vertrouwensrelaties op lange 
termijn.  
TALBOOM focust op kennis en innovatie en kiest resoluut voor de toekomst. 
Onze expertises strekken zich uit over de domeinen Infrastructuur, Bouw, Pharma & Health en Milieu 
& Energie. 

Profiel 
Je bent in het bezit van een professionele bachelor in de bouw of gelijkwaardig door ervaring. 
Je hebt idealiter reeds een eerste ervaring met infrastructuurprojecten, doch schoolverlaters met 
een grote affiniteit voor infrastructuur (wegenis & riolering) mogen ook solliciteren voor deze 
functie. 
Je bent leergierig, werkt georganiseerd en nauwgezet.  
Je bent communicatief. Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en hebt een basiskennis van 
het Frans en het Engels. 

Vaardigheden 

 Basiskennis inzake technisch wegenisontwerp (wegdimensionering, richtlijnen OCW,…) 
 Basiskennis inzake rioleringsontwerp (krachtlijnen rioleringsbeleid in Vlaanderen, codes van 

goede praktijk voor aanleg van riolering,…) 
 Basiskennis van de uitvoeringstechnieken gebruikelijk in de weg- en rioleringssector 

(bemalingen, beschoeiingen, beproevingen,…) 
 Eventueel kennis van het SB 250  
 Eventueel ervaring met Autocad 
 Ervaren Office-gebruiker (Word, Excel, PowerPoint) 

Functie 
Je wordt tewerkgesteld binnen onze afdeling Infrastructuur. 
Je werkt samen met de Project Managers en ondersteunt hen in de opmaak van meetstaten en 
bestekken volgens de regels van de kunst. Je werkt hierdoor tevens nauw samen met de tekenaars. 

Aanbod 
Wij bieden u : 
Een boeiende job met concrete doorgroeimogelijkheden zowel naar technische expertise als naar 
project management toe, ondersteund door interne en externe opleidingen. 
Je geniet van de voordelen om te werken in een dynamische groep binnen een sterk bedrijf met 
familiaal karakter gesitueerd in een landelijk groen kader. 
Een competitief salarispakket, gerelateerd aan ervaring en opleiding. 

Hoe solliciteren ? 

Stuur je CV naar christel.seghers@talboom.be en/of contacteer telefonisch onze HR-dienst via 
03/889 12 12. Wij kijken uit naar jouw kandidatuur ! 
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Technicolor is home to creative technology professionals committed to the creation, management and 
delivery of entertainment content to consumers around the world. If you are passionate about 
excellence and innovation, we invite you to come and see us.  

You too can be a part of our winning team!  

Technicolor Edegem is the world leader in gateway devices and multiple-play applications. We develop 
state-of-the-art technology for our wide range of- connected home products. 

We are currently looking for a 

Responsibilities 

▪ You are a junior engineer with solid programming experience with big data analytics cloud
architectures and technologies.

▪ Two character traits that are required to join our team are being inquisitive / curious about
technology, why things are done in the way they are done and come up with suggestions for
improvements. Secondly, being passionate about technology, having an innate desire to learn and
expand your knowledge.

▪ The current technical environment is: Hadoop, Kafka, Hive, Samza/Spark, Scala, Vert.x, Linux, git,
Gerrit and Jenkins but it will be part of your job to extend this set if required to cover new use
cases.

Your role 

▪ You use the current set of back end frameworks/technology stack for our solution use-cases.

▪ You are coached by Senior Back End Developers in setting up and using the frameworks.

▪ You are a junior contributor to an outstanding Cloud based SaaS product.

▪ You join a team of talented, smart and experienced engineers and get to learn from experienced
software engineers.

▪ You are able to question assumptions and to be questioned.

▪ You can work in an agile environment.

Education 

▪ Bachelor's degree in Computer Science or related discipline (Masters preferred).

Experience 

▪ You have first experiences with either Hadoop, Kafka, Hive, Samza/Spark, Scala, Vert.x, AWS
Services.

Junior Back End Developer 
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JUNIOR BACK END DEVELOPER 
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▪ You have a background in Back End development .

▪ You are a curious nature that encourages you to ask questions.

Technical & communication skills: 

▪ You are a self-starter, able to work autonomously, detail oriented, and ability to work under pressure
and short timelines.

▪ You are a team player with strong interpersonal, written and verbal skills.

▪ You prefer a dynamic, start-up, and disruptive environment.

Language 

▪ Fluent English is mandatory.

▪ Dutch is a plus.

Location 

Edegem (Antwerp), Belgium 

Department: Apps & Services 

Our offer 

We offer a competitive package including fringe benefits such as a company car, free DSL connection, 
meal vouchers, hospitalization and group insurance together with career opportunities in a highly 
advanced technological and innovative environment. 

Flexible working helps you manage your work-life balance.  Next to the 20 days of statutory annual 
leave and the public bank holidays, you are entitled to 8,5 days extra from the reduction of working 
hours.  Using our flex time system could allow you to 7,5 days more holidays and after each 5 years of 
uninterrupted service for Technicolor, you get an extra seniority holiday. 

As innovative player, we encourage personal evolution.  Collaboration will help you discover new 
opportunities and new working methods.  Furthermore, if needed for you to grow and develop your 
potential we offer training.  

Apply to this position 

Technicolor Delivery Technologies Belgium 

HR Department 

Prins Boudewijnlaan 47 

2650 Edegem Belgium 

+32 (0) 3 443 64 39 

+32 (0) 3 433 64 34 

edgmrecruitment@technicolor.com 

www.technicolor-edegem.be 
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IPS Belgium is a multidisciplinary engineering company that focuses on feasibility study, preparation and management 
of industrial projects. More than 900 projects –from (small) technical modifications/ optimizations to the erection of 
green-field industrial facilities -have been successfully accomplished in the past 25 years. The Group-IPS team offers 
you all project related services in various industries, such as Steel, Aluminum, Glass, Automotive, Chemical, 
Petrochemical, Real Estate, Pharmaceutical and Biotechnology.  

Your responsibilities include: 

As an employee of IPS, you will actively participate in a wide range of project work, ranging from small improvements 
to large industrial constructions. The management of your project can include multiple phases and/or specialization:  

• Project feasibility: process description, plant layout, overall Time Schedule, procurement Strategy, financial plan
• Project preparation phase: investment analysis, basic engineering, permitting, financing and procurement.
• Project realization phase: project management; detailed engineering, construction management,

commissioning management, operational management.

The role of the Project Engineer is to deliver the client the more than satisfactory quality of the services delivered to 
the client, within the budget and planning defined.

Job Requirements: 

You are assertive, flexible, creative, communicative, motivated and well-organized. You are a team player, able and 
willing to take initiative.   
As a representative of IPS you know how to be diplomatic and discreet in customer contacts, without forgetting the 
interests of IPS. You are also able to work independently.  

• Education: Civil or industrial engineer or Architect, with a specialization in one of the following 
qualifications: Civil/Electromechanical/Automation/Process. 

• Experience 0 – 6 years 
• Skills: PC-literate, driver license B 
• Languages: Very good in Dutch, French and English. Knowledge of others languages is an

Asset. 

IPS Belgium offers you a challenging job in a dynamic and international environment with professional growth potential. 
Quality and professionalism are our hallmark. As a member of our team, we are able to offer you a full-time employment 
with group insurance, laptop, mobile phone as well as other fringe benefits. 

IPS Belgium sa       
Sylvia Kadry  
Av. Robert Schuman 42, 1401 Nivelles 
Tel.: +32 67 87 43 70 
job@group-ips.com  
www.group-ips.com 
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Gelieve “Vacatopia” te vermelden tijdens uw sollicitatiegesprek. 

Indien u nog bijkomende informatie wenst, kan u ons altijd contacteren op 

vacatopia@gmail.com 

Utopia, Jan Pieter De Nayerlaan 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver. 




