
 



 



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! 

De redactie 
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  Ter versterking van ons team voor onze vestiging 

in Kontich zijn wij permanent op zoek naar gedre-

ven en door resultaat gemotiveerde:  

 

 

ONZE BRAND PROMISE: 

 

 

 

 

 

HOE REALISEREN WE DIT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbod: 

Na een opleiding krijg je de kans een afwisselende 

functie uit te voeren in onze organisatie. Je krijgt 

veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke 

ontwikkeling. Naast een conforme verloning geniet 

je een aantal extralegale voordelen 

 

Contact: An-Sophie Pauwels, HR & Payroll Officer,  

telefonisch: 03/ 450.76.03 en/of stuur jouw cv met  

motivatiebrief naar Kontich.HR@saint-gobain.com 

 

Saint-Gobain IMB PPL Kontich 

 

 

  Saint-Gobain Innovative Materials 

Belgium - Performance Plastics is pro-

ducent van hoogwaardige kunststof onder-

delen voor tal van klanten in diverse markt-

segmenten: industriële processen, transport 

en mobiele uitrusting, elektronica, gezond-

heidszorg en industriële productie. De vesti-

ging in Kontich (160 medewerkers) maakt 

hoogwaardige dichtingen en kunststof lagers 

voor specifieke toepassingsdomeinen zoals 

motorsport, luchtvaart, petrochemie en com-

pressoren. 

 

Voor meer informatie, bezoek ook onze 

website: www.seals.saint-gobain.com  

Engineers 

Elektromechanica / Automa!sa!e   
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VACATURE TECHNIEKER ELEKTROMECHANICA 

ORGANISATIE 

Water-link is één van de grootste industriële waterproducenten. De oorspronkelijke watervoorziening 

van de inwoners van Antwerpen is nu slechts een onderdeel van het servicepakket. Aan 

grootverbruikers zoals de industrie en andere waterbedrijven waaronder Pidpa, De Watergroep, Farys 

en het Nederlandse Evides bieden we alle facetten van waterhuishouding aan. 

 

Water-link op zoek naar Techniekers Elektromechanica voor zowel onze productiesite te Oelegem als 

onze productiesite te Notmeir (Duffel).  

 
JOUW ROL 

Uitvoeren van operationele / technische onderhoudswerkzaamheden, conform verkregen richtlijnen 

en instructies, teneinde de afgesproken diensten op te leveren binnen de vooropgestelde timing en 

kwaliteitseisen. 

 

JOUW PROFIEL 

Je beschikt minstens over een Bachelor in een technische richting (bij voorkeur 

elektromechanica of elektriciteit); 

Je hebt een sterke kennis van elektriciteit; 

Je gaat steeds op zoek naar verbeteringen; 

Bij problemen rekenen we op jou om snel en efficiënt in te grijpen; 

Je hebt aandacht voor veilig werken en stimuleert je collega’s daarin; 

Je hebt minstens een rijbewijs B; 

Je kan je vinden in de waarden van water-link: duurzaamheid, verantwoordelijkheid, gedreven 

en vertrouwen 

 

WAT BIEDEN WIJ? 

Je krijgt de kans om je te ontwikkelen binnen een organisatie die volop evolueert. Deze werkervaring 

is enorm leerrijk, waarbij je gestimuleerd wordt om jezelf te challengen en te verbeteren. Je kan 

rekenen op professionele ondersteuning en doorgroeimogelijkheden. Naast een voltijds contract van 

onbepaalde duur biedt water-link nog vele andere extralegale voordelen: 

- Bruto maandloon volgens barema; 

- Groeps- en hospitalisatieverzekering;  

- Maaltijdcheques (€ 8,00/gewerkte dag);  

- Flexibele uren; 

- Sociaal abonnement en/of fietsvergoeding.  

 

INTERESSE? 

 

Zie jij jezelf functioneren in een bedrijf waarbij je veel verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgt en 

meewerkt aan een duurzame toekomst? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren of te solliciteren. 

Je vindt alle informatie terug op www.water-link.be/vacatures of stuur een mailtje naar jobs@water-

link.be 
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Vacature ontwerper bouwkunde 

Voor de afdeling Engineering Bouwkunde zijn wij op zoek naar een ontwerper. 

 

FUNCTIE 

Als ontwerper ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en uittekenen van een installatie, alsook het 

mede toezicht houden over de werken en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen deelproces binnen 

een geheel project, op basis van de projectdoelstellingen en richtlijnen van het projectteam, met als doel 

tot een goed ontwerp te komen dat inzicht geeft aan de uitvoerende partijen. 

 

PROFIEL 

Je beschikt minstens over een bachelor in bouwkunde; 

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

Je gelooft dat een bestaande werking steeds verbeterd kan worden en werkt daar graag aan 

mee; 

Kennis van CAD-software, zoals AutoCad, BIM, Inventor, SolidWorks…, is een plus; 

Je kan zeer zelfstandig en zorgvuldig werken met oog voor veiligheid, gezondheid en milieu; 

Je gelooft in de water-linkwaarden: duurzaamheid, verantwoordelijkheid, gedrevenheid & 

vertrouwen 

AANBOD 

Naast een moderne werkomgeving, biedt water-link een aantrekkelijk verloningspakket: 

- Contract onbepaalde duur 

- Bruto maandloon volgens barema 

- Groeps- en hospitalisatieverzekering 

- Maaltijdcheques (€ 8,00/gewerkte dag) 

- Sociaal abonnement en/of fietsvergoeding 

- Flexibele werkuren 

- Je zal tewerkgesteld worden in Duffel. 

 

INTERESSE? 

 

Zie jij jezelf functioneren in een bedrijf waarbij je veel verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgt en 

meewerkt aan een duurzame toekomst? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren of te solliciteren. 

Je vindt alle informatie terug op www.water-link.be/vacatures of stuur een mailtje naar jobs@water-

link.be 

 

ANDERE VACATURES 

 

Water-link is op zoek naar heel wat nieuwe medewerkers. Ook in de toekomst zal dit nog verder 

worden uitgebreid. Momenteel zijn we op zoek naar techniekers, ontwerpers, projectingenieurs, maar 

ook financiële en IT-profielen. Al onze openstaande vacatures vind je op www.water-link.be/vacatures. 

 

Water-link staat ook open om samen te werken met stagiaires. Ben jij op zoek naar een leuke 

stageplaats waar je een leerrijke ervaring kan op doen? Stuur dan zeker een mailtje naar jobs@water-

link.be.  
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Word jij onze nieuwe collega ?

Bijna afgestudeerd? Gebeten door innovatie, 

techniek en technologie?

Bij ENGIE Axima, ENGIE Cofely,

ENGIE Electrabel of ENGIE Fabricom

vind je vast dé job die bij je past!

Ontdek onze vacatures op engie.be/jobs

SMS ‘ENGIE’

naar 8989 en
wij bellen je op!
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JOIN THE 

FORWARD THINKERS

 

Meer info vind je op www.imec.be/careers

EQUIPMENT ENGINEER
Ben jij een ingenieur met een hart voor machines? Ook als dat complexe, delicate, unieke 

toestellen zijn voor de productie van chips? Wil jij ons helpen het beste uit onze toestellen te 

halen? In onze cleanrooms draaien een aantal van de meest geavanceerde toestellen ter 

wereld. Sommige daarvan zijn eerste versies, en soms zijn het zelfs prototypes. Als equipment 

engineer ben je verantwoordelijk voor de goede werking van deze toestellen. Op deze 

toestellen worden dan productieprocessen uitgetest. Pas als die processen optimaal werken, 

worden ze naar de echte chipfabrieken getransfereerd.

 PROCESS ENGINEER
Zoek jij een job waarin je mee de toekomst kan schrijven? Als Process Engineer ben je verant-

woordelijk voor de introductie van nieuwe R&D-processen in onze pilootproductielijn. Je 

monitort de stabiliteit van je processen, neemt maatregelen in geval van afwijkingen en staat 

in voor procesoptimalisatie. Deze processen zijn de basis van de chips van morgen.
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T. +32 3 605 14 33  

F. +32 3 605 14 76 

info@pit.eiffage.be  

www.pit.be 

PIT Antwerpen nv 
Starrenhoflaan 27 – Kapellen 2950  
RPM  Anvers/RPR Antwerpen - TVA/BTW BE 0434.961.955 
KBC IBAN BE21 4083 0631 0103 -  BIC KREDBEBB 

PIT Antwerpen is gespecialiseerd in renovatie- en restauratieprojecten en is lid van de groep Eiffage Benelux in 

België, die op zijn beurt deel uitmaakt van de Franse Groep Eiffage.  

(JUNIOR) PROJECTLEIDER (M/V) 

Functieomschrijving: 

(Als junior-projectleider werk je uiteraard steeds onder begeleiding van een ervaren projectleider) 

· Je vertegenwoordigt PIT ANTWERPEN op de werf naar de klant en externe instanties toe

· Je zoekt de juiste onderaannemers en onderhandelt hun opdrachten/contracten

· Je bent verantwoordelijk voor de werfbezetting en de planning en begeleidt je medewerkers en

onderaannemers tijdens de bouwfase

· Je staat in voor de opvolging van kwaliteit en uitvoering inzake alle wettelijke, veiligheids- en

bedrijfseconomische  voorschriften en noodzakelijke vergunningen

· Je houdt contact met de architect en bouwheer met betrekking tot de uitvoering, wijzigingen en

aanvullingen van de opdracht in overleg met de Directie

· Je staat in voor het beheer van een projectbudget en begeleidt de calculaties en offerte

· Zelfstandig opmaken  en opvolgen van meerwerken

· Regelmatig overleg met de Directie in alle essentiële technische, administratieve, financiële en personele

taken en problemen

Functievereisten: 

· Je beschikt over een diploma Master of Bachelor in de Bouwkunde of gelijkwaardig

· Naast het Nederlands, is een goede kennis van Frans en Engels een pluspunt

· Je hebt een passie voor renovatie en oude gebouwen en woont in de regio Antwerpen

· Je bent autonoom, ondernemend, beslist accuraat en werkt vlot met MS Office

· Je kan collega’s stimuleren en motiveren

· Je beschikt over een rijbewijs B

CALCULATOR (M/V) 

Functieomschrijving: 

· Je bestudeert het dossier in zijn administratieve en technische aspecten en op het vlak van

uitvoeringsmogelijkheden en –methodes

· Je stelt de prijsvragen op, analyseert de prijsoffertes en contacteert hierover mogelijke onderaannemers

· Je evalueert en finaliseert de uitgebalanceerde offerte in overleg met Directie

· Tijdens de overdrachtsvergadering, licht je het hele dossier en de bijzonderheden toe aan de

Projectleiding en alle betrokken interne partijen.

Functievereisten: 

· Je beschikt over een diploma Master of Bachelor in de Bouwkunde of gelijkwaardig

· Naast het Nederlands, is een goede kennis van Frans en Engels een pluspunt

· Je bent analytisch, werkt grondig en nauwkeurig en je kan vlot overweg met MS Office.

· Je communiceert vlot,  deelt kennis, ondersteunt collega’s waar nodig en helpt ze zoeken naar

oplossingen

· Je beschikt over een rijbewijs B

Wij bieden : 

· Een aantrekkelijke en gevarieerde functie, met ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid waarin je je

competenties ten volle kan ontplooien

· Een vlakke organisatiestructuur met een directe rapporteringslijn naar de Directie

· Een uitstekend loon aangevuld met heel wat extralegale voordelen : groepsverzekering,

hospitalisatieverzekering, maaltijdscheques, e.a.

· Een gevestigd bedrijf binnen een gerenomeerde internationale groep
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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: 

Neem alvast een kijkje op : www.alwegen.be 
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Alcom electronics nv/sa| Singel 3 | B-2550 Kontich | Tel.: +32(0)3 458 30 33 | Fax.: +32(0)3 458 31 26 | www.alcom.be 

Alcom electronics geeft de toon aan in de Benelux als distributeur en agent van 

Elektronische Componenten, Embedded Computing & Communications, Display & Touch en 

Power oplossingen.  Technologische innovatie en creativiteit staan steeds centraal in 

Alcom’s klantgerichte aanpak.  Alcom bestaat 30 jaar en groeit.  Stel je kandidaat om deel uit 

te maken van een winnend en klantgericht team van 25 medewerkers te Kontich.

Technical Sales Engineer

Embedded Wireless Technologies met focus op 

Internet of Things Applicaties

Je functie ►Je werkt in buitendienst met zin voor verantwoordelijkheid naar objectieven en

ontwikkelt zowel technisch als commerieel je klantenkring. ► Technisch ben je geboeid door de meest 

recente Embedded WirelessTechnologies. ► In hoofdzaak zijn design engineers en design managers 

aangevuld met aankopers voor logistieke en commerciële afspraken je contactpersonen. ► Je denkt 

mee in een Embedded Hardware architectuur/concept. ► Ondersteund door een applicatieteam zorg 

je mee voor advies, design-in en verkoop van halfgeleiders en draadloze communicatieproducten 

zoals Microcontrollers, WiFi, RF, Bluetooth, Zigbee, 2G-5G/LTE-NBIoT. 

Je  competenties ►Je bent vlot in omgang met cijfers. ►Je communiceert graag en beschikt 

over sterke commerciële vaardigheden. ►Je kan zowel zelfstandig als in team optimaal functioneren.

►Je spaart kosten noch moeite inzake klantenretentie en “customer satisfaction”. ►Je kan verbaal en

geschreven onderhandelen en negotiëren ►Je drukt je vlot uit in talen (N /F /E ).

Ben je overtuigd dat ... ► je door je unieke persoonlijkheid de relatie en de samenwerking met 

je klant naar een hoger niveau kan tillen, ► je met je hogere technische opleiding in electronica of 

aanverwant een volwaardige technisch-commerciële functie ambieert, ► je geboeid bent door de 

Embedded hardware van een electronisch design en dit wil vertalen als spilfiguur in een B2B-

omgeving met lange termijnvisie?  

Dan biedt Alcom je: ► een spilfunctie in een gezonde, internationale KMO-organisatie waar elke 

medewerker zijn/haar verantwoordelijkheden waarmaakt, ► opleiding en training o.a. door onze 

fabrikanten alsook ontplooiingskansen om je functie verder te kunnen uitbouwen, ► Een omgeving 

met een ‘no nonsens’ en ‘open mind’ aanpak, ► Een degelijk salaris met bonusregeling,

bedrijfswagen, extralegale voordelen en verder alle middelen om efficiënt te werken.

Je hebt weinig ervaring maar de job spreekt je aan? Dan biedt Alcom een versnelde 

opleiding gekoppeld aan een boeiende technisch-commerciële B2B-functie waarbij je fungeert als 

sleutelpion in de relatie tussen de lokale klant, Alcom en haar buitenlandse partners/leveranciers.

Hoe reageren? Overtuig ons van uw mogelijkheden en bezorg ons je recent c.v. met motivatiebrief 

per e-mail naar luc.spiessens@alcom.be. Elke kandidaat mag rekenen op absolute discretie en een 

snelle selectieprocedure mét antwoord.
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JUNIOR EMBEDDED SYSTEMS DESIGNERS

Do you want to become part of a team that takes hard- and 

software to the next level? Your bright ideas and our profession-

al tools will build tomorrow’s products. 

Developing & designing system architectures, industrialization 

for mass production, we will help you become the future wizard 

in embedded system designs for pools.

+32 2 461 02 53 - Dooren 72, 1785 Merchtem - www.propulsionsystems.be

Are you a maker? Do you use Arduino, 

RPI or any other open source develop-

ment system? Then you might be the 

one we are looking for!

BRING YOUR TALENT TO:

recruitment@propulsionsystems.be
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wij zijn  

Passie en plezier hebben in je werk. Dat is wat 
Whoohoo® onderscheidt van anderen. Als je 
plezier hebt in wat je doet, dan kom je pas echt 
goed tot je recht.

Whoohoo® bezorgt jou diverse uitdagende 
projecten en functies binnen de engineering, 
process, life science en construction industrie. 

Wij bieden jou o.a. functies aan als:

Mechanisch Design Ingenieur 

Ontwerp diverse concepten van robotinstallaties 
en werk mee aan de automatisatie van robot-
armen. 

High Potential

Maak kennis met verschillende afdelingen 
binnen de (petro)chemie en groei door naar een 
functie als volwaardig Projectleider. 

Ontdek deze en nog vele andere uitdagingen. 

Ga naar www.whoohoo.be en start de job die 
bij jou past!
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Yes! Je bent (bijna) afgestudeerd in IT of Digital! Klaar om jezelf op de arbeidsmarkt te lanceren?  

Ja, helemaal klaar voor!  - Super, ga zeker eens door ons overzicht van Junior vacatures in ICT & Digital bij 

Of weet je het toch nog niet helemaal?

eerste carrièremogelijkheden voor jou? Onze recruitment experts geven jou gerust advies!

Of je hebt al ervaring? 

AT RECRUITMENT BVBA 

Entrepotkaai 10A
2000 Antwerpen

tel. +32 3 233 56 53
fax. +32 3 232 52 05

info@atrecruitment.be
www.atrecruitment.be
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OVERZICHT VAN ACTUELE VACATURES IN IT & DIGITAL:

• JUNIOR VEHICLE EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER - ZWIJNDRECHT

• JUNIOR FIELD SERVICE ENGINEER AUTOMATION & IT PRODUCTS - ZWIJNDRECHT

• JUNIOR PRODUCT ENGINEER VERKEERSSYSTEMEN & MOBILITEITSOPLOSSINGEN - ZWIJNDRECHT

en positieve impact zal hebben op het dagelijks leven van iedereen? Dat kan! En je krijgt een uitgebreide 

• JUNIOR FIELD SERVICE ENGINEER VERKEERSSYSTEMEN & MOBILITEITSOPLOSSINGEN

- ANTWERPEN

• JUNIOR PROJECT ENGINEER AUTOMATISATIE INDUSTRIE 4.0 - ANTWERPSE HAVEN

• JUNIOR MEDEWERKER PREVENTIE, VEILIGHEID EN KWALITEIT - ANTWERPEN
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Looking for a career 

in an industry of the future?

We are hiring:

 Application & Support Engineers

Test Engineers

Software Engineers

Product Industrialization Engineers

 Great international team

and Shanghai

Competitive salary package

Good work-life balance

More info:

septentrio.com/jobs 
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LAUNCH YOUR 

CAREER

FUTURE TECHNOLOGYCHALLENGINGHIGH-TECH CONTINUOUS GROWINGINTERNATIONAL

WORKING@PEC

At PEC, we believe innovation means more than just developing products and solutions. We’re working with 

our clients to create new processes, to help them successfully step up volumes, quality and performance. 

For more information, visit us at www.peccorp.com and http://careers.peccorp.com/  
for our job opportunities.

About PEC

PEC is an international technology supplier with a local presence in Europe (Belgium, Germany, Hungary), the United States, 

China and Japan. We offer solutions and expertise in Energy Storage Devices (Cell, Module and Battery Testing Equipment, 

Cell Manufacturing Equipment and Cash operations of Central Banks. 

In our Energy Storage Division, PEC employees are working on the technology and equipment for the development and man-

ufacturing of tomorrow’s renewable energy sources. Many OEMs and tier 1 automotive suppliers, as well as leading cell and 

battery manufacturers, aerospace and defense players are amongst our clients. 
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KOM ONS TEAM 
VERSTERKEN!

IGNÀÇ EN DIETER ZOEKEN NIEUWE COLLEGA’S

Momenteel zijn we op zoek naar volgende profielen: 

WERFLEIDERS BOUW | WERFLEIDERS INFRA

Solliciteer voor één van deze jobs of meld je spontaan aan via www.dca.be  

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

DCA ondersteunt de werking van  en 

Lachen maakt gezond

“Als pas afgestudeerd ingenieur kreeg ik bij DCA meteen de nodige 

verantwoordelijkheid over ‘Keysershoek’, een werf met ruim 60 entiteiten! 

Waar nodig werd en word ik ondersteund door werfleider Stephan en 

projectmanager Nicholas. Die laatste is trouwens een mooi voorbeeld 

van hoe je het bij DCA op een kleine 10 jaar tijd van werfleider tot 

projectleider of zelfs projectmanager kan schoppen!”

Ignàç Van Camp

Assistent Werfleider,  
afgestudeerd als industrieel ingenieur bouwkunde in 2016

“DCA is een familiebedrijf waar zo’n echte Kempische hands-on mentaliteit 

heerst. De samenwerkingen tussen alle afdelingen verlopen bovendien 

super vlot. Dat geldt zowel op de werf en op kantoor als buiten het werk. 

Zo was er enkele weken geleden nog het DCA volleybaltornooi, een leuke 

avond waar ik mijn collega’s eens op een andere manier leerde kennen!”

Dieter Van Craen

Assistent Werfleider, 
afgestudeerd als industrieel ingenieur bouwkunde in 2017
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VK Architects & Engineers is een multidisciplinaire architectuur- en engineeringgroep, 

actief in Healthcare Design en Building Engineering, met vestigingen in Brussel, Charleroi, 

Merelbeke, Roeselare, Ho Chi Minh en Hanoi (Vietnam).

Architecten, vastgoedontwikkelaars, industriële klanten en overheden doen beroep 

op VK voor engineering van gebouwen, industriële faciliteiten en openbare ruimte. In 

dit opzicht is duurzaam bouwen een topprioriteit voor ons. Onze afdelingen speciale 

technieken, stabiliteit, infrastructuur, facade engineering, acoustical engineering en fi re 

safety engineering zijn vertrouwd met de nieuwste technologieën.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

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.  

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. De uitwisseling van kennis 

en 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. 

Vacatures

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/ 

Hoe 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.

www.vkgroup.be

Post X, Antwerpen  //  arch. Stéphane Beel - Jaspers-Eyers  //  VK diensten: duurzaam ontwerp, M&E engineering, akoestiek22



Aleris Aluminum Duffel 

zoekt collega’s 

Speerpunttechnologie is de pijler onder 

Aleris Aluminum Duffel, want 

aluminium is het materiaal van de 

toekomst. De wereldwijde vraag naar 

onze halffabricaten blijft toenemen. 

Dankzij vliegtuigbouwers, 

autoconstructeurs, 

constructiebedrijven, machinebouwers, 

engineeringbureaus die een stap 

verder denken. Misschien spreken 

namen als Airbus, Audi of Ferrari meer 

tot jouw verbeelding? Aleris Aluminum 

Duffel is een van de drie grootste 

producenten van hoogwaardige 

walsproducten en maakt deel uit van 

Aleris International Inc., een 

wereldspeler met een uiterst diverse 

klantenportefeuille. Met 1.000 mensen 

vervaardigen we in Duffel 

aluminiumproducten op maat van de 

toekomst. Hoog tijd om daaraan mee 

te werken.

Getuigenis Gert Moons, Technisch 

verantwoordelijke Aleris:

Toen ik mijn bachelor diploma

Elektromechanica behaalde in 2013, ben

ik bij Aleris gestart als Shifttechnieker. 

Deze functie houdt in dat je op een 

snelle en veilige manier naar de beste en 

meest duurzame oplossing zoekt voor 

storingen aan installaties. Wat mij 

aanspreekt in deze functie, zijn de 

verschillende soorten kennis die je nodig 

hebt. De storingen kunnen gaan van 

elektrisch tot pneumatisch, hydraulisch, 

mechanisch of PLC gestuurd. Ik vind het 

bij elke storing telkens opnieuw 

spannend welk probleem er zich 

voordoet. Wat deze job ook uitdagend

maakt, is dat je kunt nadenken over 

verbeteringen aan een machine. Soms 

stellen we bijvoorbeeld een andere 

werkmethode voor, waardoor men tijd 

wint tijdens het productieproces. Omdat 

wij in een team werken, stond ik er nooit 

alleen voor. Door training on-the-job 

krijg ik veel informatie van de meer 

ervaren collega’s, waardoor mijn kennis 

enorm verbreed is. Na 2 jaar heb ik de 

kans gekregen om senior shifttechnieker

te worden, waar ik een klein team 

aanstuurde. Intussen ben ik 

doorgegroeid naar Technisch 

Verantwoordelijke. In deze functie stel

ik onderhoudsplannen op, organiseer ik 

onderhoudswerkzaamheden en voer ik

storingsanalyses uit. Bij complexe 

problemen assisteer ik de storingsploeg.

Voor mij toont dit aan dat Aleris jonge 

mensen de kans biedt om zichzelf te 

bewijzen en te ontwikkelen. De variatie 

en techniciteit maken de job zeer 

interessant en uitdagend voor mij.

Zoek jij net als Gert een uitdagende 

job bij Aleris? Kijk snel op onze 

website voor een overzicht van onze 

vacatures:

http://www.aleris.com/careers ! Aleris 

zoekt bachelors en masters, zowel 

schoolverlaters als met ervaring.

Wij bieden je een competitief 

remuneratiepakket met een ruim aanbod 

aan extralegale voordelen in een 

internationale, groeiende, professionele 

context. Deze functies bieden bovendien 

heel wat doorgroeimogelijkheden en zijn

een ideaal startpunt om ons bedrijf te 

leren kennen.

Interesse? Stuur jouw CV naar 

inge.pirard@aleris.com of inlichtingen 

per telefoon 015/30.20.82.  
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INNOVATIVE 

TIMES 

ARE 

DRIVEN 

BY 

INVENTIVE 

PEOPLE

Speciaal oriëntatieprogramma :
• persoonlijk onthaal & leerplan;

• onderdompeling in onze knowhow;
• on the job training & deelname aan onthaaldagen

Inwerkperiode :
• ontdek onze cultuur, onze methoden, onze verschillende expertises, ...
• creëer je eigen netwerk

VINCI Energies Academy :
• training op maat en een persoonlijk groeiplan in alle fases van je carrière.

Een mentor zal je dag in dag uit ondersteunen 
en je helpen bij de overgang van school naar werk.

Werken voor VINCI Energies, daar krijg je energie van!

Je bent op zoek naar een job die je alle kansen biedt. Om jezelf te ontplooien, om in team te werken, om 

door te groeien. De nagel op de kop? Dan zit je bij VINCI Energies helemaal op je plaats. Want wie barst 

van talent en motivatie, willen we er graag bij. 
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Heat ing | Vent i lat ion | Air-Condit ioning

Hooyberghs itb nv
audiovisual

Comantec nv REFRIGERATION

CHALLENGING

TIMES

ARE

DRIVEN

BY

ENTREPRENEURIAL

PEOPLE

• Java Developer

• Front-end Developer

• System Engineer

• Network & Security Engineer

• Devops Engineer

• Business Analytics Consultant

• Automation Engineer

• Service Engineer

• Software Engineer

• Electrical Engineer

• Data Scientist

• Mechanical Engineer

• Business Analyst

• HVAC Technician

• Project Engineer

• Contract Engineer

• E&I Engineer

• Site Manager

• E&I Technician

• Industrial Electrician

• CAD Designer

• Service Technician

• Project Engineer HVAC

• Project Engineer Electricity

• Designer HVAC

• Assistant Project Manager

• IT & Telecom Field Engineer

KLAAR VOOR EEN CARRIÈRE MET EEN GEWELDIGE TOEKOMST IN ÉÉN VAN ONZE BEDRIJVEN?

Onze vacatures :
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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 ontwerpt, integreert en onderhoudt logistieke automatiseringsoplossingen om de interne logistieke 

processen 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

Opportunities

Bezoek ons op www.dematic.com of stuur je CV en motivatie naar HumanResources@dematic.com

PLC Engineer

.NET Software Engineer

Crane Automation Engineer

Service Engineer

Application Engineer

R&D Software Engineer

E&I Engineer

AGV Software Engineer

Concept Engineer

26



ICsense designs the chips of tomorrow

Join us today
Company values
One team, integrity, excellence

Fun factor
Numerous original team activities

Part of TDK group
Worldwide opportunities of a multinational

ASIC design and supply
Medical, automotive, industrial and consumer

Join our layout team.
Explore the detailed job description at www.icsense.com/careers

Gaston Geenslaan 14 - 3001 Belgium - jobs@icsense.com

linkedin.com/company/ICsense facebook.com/ICsenseNV 27



Als je doet
wat je graag doet,
hoef je nooit 
te werken.

Zin om te doen wat je graag doet?
Goesting om voor een dynamisch bouwbedrijf te werken?
 

Kijk dan of jij de persoon bent die wij zoeken. Verelst verwelkomt graag gedreven 

tekenaars, calculatoren, werf- en projectleiders. Kijk snel op verelst.be/vacatures

 

Goesting gekregen?
Mail ons dan naar jobs@werkenbijverelst.be of bel Elke Bos op 0499 99 42 24.
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Brain² bvba | Belgicastraat 11- bus 4 | B 1930 Zaventem | Phone: +32 2 736 35 | www.montova.be |www.brain2.com 

WIL JE GRAAG INNOVATIEVE CLOUD OPLOSSINGEN HELPEN ONTWIKKELEN OF HOU JE LIEVER VAN UIT-

DAGENDE PROJECTEN BIJ ONZE KLANTEN.  BRAIN² HEEFT WAT JE ZOEKT! 

BRAIN²  
Brain² is een B2B Service en Solution, opgericht in 1998. Brain² is actief in verschillende landen en regio's met kantoren in België, 

India en Amerika. We leveren cloud gebaseerde oplossingen en services voor (inter)nationale klanten actief in de logistiek, de retail, 

productie en distributie sector. Onze eigen B2B cloud solution Montova speelt een belangrijke rol om de communicatie tussen 

bedrijven te stroomlijnen en te optimaliseren. 

JOUW PROFIEL > 
Als ontwikkelaar bij Brain² kan je deel uitmaken van ons intern product development team of ingeschakeld worden bij één van de 

vele uitdagende projecten bij één van onze internationale klanten. Je hebt interesse in bedrijfsprocessen en integratie en 

automatisatie van productieketens. Je vertegenwoordigt onze expertise en deskundigheid met je praktijkgerichte mentaliteit Met 

oog voor detail en een uitmuntende technische knowhow zie je ieder probleem als een nieuwe uitdaging.  Je beschikt over een 

uitgesproken analytische geest. Je durft out-of the box te denken en je kan zelfstandig werken aan nieuwe uitbreidingen. Je kan 

eigen analyses maken en op termijn zelfstandig projecten beheren. Je bent een bachelor of master informatica of gelijkwaardig 

door ervaring. Je bent een ontwikkelaar met zin om zich verder te verdiepen in Java of  .Net ontwikkeling. Je kan zelfstandig werken 

aan projecten in overleg en samenwerking met de Lead Developers om de ontwikkeling helemaal af te stemmen op de behoeften. 

PRAKTISCHE ERVARING EN KENNIS > 
> VOOR JAVA  

Interesse voor Java EE (EJB 3.1, JSF, JPA), Java, jQuery, JavaScript, XML, SQL.

Interesse voor Sonar, Jenkins/Hudson, SVN, Toad.

> VOOR .NET 

Interesse voor.Net (voorkeur C#) en ASP.Net.

Interesse voor Team Foundation Server, code analysis & optimisatie, Object oriented programmeren

 (OO-concepts en Microsoft producten, design patterns (MVP, MVC). 

WIJ BIEDEN JOU > 
Uitdagende projecten in een Belgisch toonaangevend IT bedrijf| Gemotiveerd jong team | Persoonlijke ontwikkeling en aanpak 

staan centraal | Permanente on-the-job coaching in een aangename en positieve omgeving met technische workshops en de 

mogelijkheid om certificaten te behalen | Een open bedrijfscultuur waarin communicatie en menselijke interactie belangrijk is| 

Inspraak in je carrière | Tal van leuke team en bedrijfsevenementen | Inzet en professioneel talent worden beloond met een 

competitief salarispakket met extralegale voordelen zoals firmawagen, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering. 

Als je interesse hebt voor deze job, aarzel dan niet om je cv te sturen naar job@brain2.com. 

Meer informatie op www.brain2.com & www.montova.com. 

BRAIN² IS  

OP ZOEK 

NAAR TALENT

TOTAL ICT SOLUTIONS.
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SELECT  |  Transcontinentaalweg 13  |  2030 Antwerpen   |  T. +32 3 609 67 67  |  F. +32 3 612 22 80  |  info@selecthr.be  |  www.selecthr.be

QUALITY IS PERFORMANCE

BY GENUINE PEOPLE
WWW.SELECT-PROJECTS.BE

STUUR JE CV NAAR 
PETER.GOYVAERTS@SELECT-PROJECTS.BE

Voor meer vacatures: neem een kijkje op www.select-projects.be 

Wat jou anders maakt, is je sterkte. Daar gelooft Select Projects in. Onze projectmedewerkers 

hebben allemaal een uniek talent. Dat zetten ze in bij verschillende projecten. Op die manier 

versterken projectmedewerkers hun CV en kunnen ze werken in een wisselende omgeving.

Onze nieuwe kracht Nathaniel getuigt: �Met Select Projects kan ik als beginnende ingenieur ervaring 

opdoen in verschillende sectoren en industrieën. Dankzij tal van opleidingen bouwen we samen verder 

aan mijn carrière en toekomstplannen.

|  Klipperstraat 15  |  2030 Antwerpen   |  T. +32 3 203 50 70  |  F. +32 3 203 50 71  |  info@select-projects.be  |  www.select-projects.be

INGENIEUR BIJ 
SELECT PROJECTS 
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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. 




