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Beste masters, bachelors en graduaten, 
 
Gezien de vele mogelijkheden die een master, bachelor of graduaat 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 vacature boekje wordt er geprobeerd jullie een zo breed 
mogelijke waaier aan opties te bieden, zodat er een goed overwogen keuze gemaakt kan 
worden bij de zoektocht naar jouw nieuwe job. 
 
De bedrijven die in dit boekje adverteren zijn stuk voor stuk ondernemingen die hun plaats 
op de arbeidsmarkt verdedigen door te werken met de beste en meest spitsvondige masters 
en bachelors of graduaten. 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. Vergeet zeker niet vacatopia te vermelden bij enige consultaties. 
 
Veel succes! Hopelijk zit er een job bij voor jou! 
De redactie 
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Starter of professional? 
Puzzel mee aan de oplossingen van morgen 

#samendoen

200 pas afgestudeerden kiezen elk jaar bewust voor een job bij Colruyt Group. 
En daar hebben ze alle reden toe. Meteen initiatief nemen, professionele 
begeleiding krijgen van collega’s, meewerken aan concrete projecten? Het hoort 
er allemaal bij!

Heb je al ervaring? Ook dan krijg je alle kansen om mee te werken aan duurzame 
en innovatieve projecten. Of het nu is als maintenance & reliability engineer, 
projectleider bouw, software engineer, system engineer of IT architect … Je vindt 
bij Colruyt Group de rol die bij je past. 

Bekijk onze vacatures op jobs.colruytgroup.com 
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Heb jij je diploma op zak en ben je op zoek naar de job van jouw dromen? Laat je verrassen door de  
uitgebreide job opportunities via Hudson Benelux. Surf naar onze website en bekijk alle openstaande  
vacatures bij onze klanten. Niet gevonden wat je zocht? Stuur ons jouw CV, dan gaan wij op zoek naar de 
job die bij jou past.  Solliciteer vandaag nog online en laat je begeleiden door onze experten. 

www.hudsonsolutions.com

Helemaal klaar voor je eerste job?
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Voor onze projecten in waterzuivering, waterhergebruik en warmtehergebruik uit 

waterstromen zoeken we een gemotiveerde medewerker die deze duurzame activiteiten 

mee weet uit te bouwen. We bieden een zeer afwisselende job met grote zelfstandigheid 

aan, die bestaat uit: 

 

• Programmering van PLC en SCADA  supervisie (Siemens & Opto22) met 

afstandsmonitoring voor industriële waterzuiveringen  

• Samenwerken in teamverband aan verschillende projecten voor verscheidene 

klanten. 

• Tijdens de opstart van je project ben je aanwezig bij de klant, anders werk je 

vanuit het kantoor in Sint-Katelijne-Waver. 

• Verder uitbouwen van onze afstandsmonitoring naar IoT applicaties 

• Probleemoplossend werk, nagaan van eventuele oorzaken, oplossingen 

implementeren en verbeteringen aanbrengen waar mogelijk 

• Uitwerken van elektrische schema’s 

• Controle van bestaande installaties ter ondersteuning van de klanten 

• Sporadisch korte buitenlandse opdrachten (incl. buitenlandvergoeding) 

schrikken je niet af 

• Opleidingen, zowel intern als extern, worden voorzien en aangemoedigd. 

 

 

• Je genoot een technische opleiding: Industrieel Ingenieur, Professionele 

Bachelor Automatisering of gelijkwaardig door ervaring. 

• Ervaring is een plus maar geen must, schoolverlaters zeker ook welkom. 

• Je kan zelfstandig werken, maar bent ook een teamspeler. 

• Je bent creatief, oplossingsgericht en analytisch denkend. 

• Je bent gedreven door automatisatie, PLC programmering en netwerken. 

• Interesse in waterzuivering en/of energierecuperatie is een pluspunt 

• Je houdt van een “hands-on” aanpak 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

 

Wij bieden je een voltijdse, afwisselende job met een competitief salarispakket met 

dienstwagen, smartphone, laptop, dagvergoedingen, jaarlijkse loonbonus en dit alles in 

een goede werksfeer bij een creatief en sterk groeiend bedrijf! 

Interesse?  

Indien dit voor jou dé droomjob is, waarin je je volop kan uitleven, dan ben jij onze man 

of vrouw. Je cv en eventuele bijhorende motivatiebrief kan je sturen naar  

koen.vanhooff@aaqua.be. 

 

Automation Engineer 

Sinds 1999 is AAQUA N.V. gespecialiseerd in de engineering en bouw van industriële 

waterzuiveringsinstallaties. Als dynamische KMO komen we na een grondige analyse tot een op maat 

gemaakt, efficiënt en betaalbaar resultaat voor de bouw of verbouwing van industriële waterzuiveringen. 

Met energierecuperatie en waterhergebruik zorgen we voor duurzame oplossingen en maken we van 

waterzuivering een renderende investering. Meer en meer maken we van afvalwater terug proceswater 

van drinkwaterkwaliteit dat ter plaatse hergebruikt wordt.  

Je profiel 

Job inhoud 

Ons aanbod 
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Voor onze projecten in waterzuivering, waterhergebruik en warmtehergebruik uit 

waterstromen zoeken we een gemotiveerde medewerker die deze duurzame activiteiten 

mee weet uit te bouwen. We bieden een zeer afwisselende job met grote zelfstandigheid 

aan, die bestaat uit: 

Binnendienst (25%) 

• Voorbereiding van werven en plaatsen van bestellingen naar leveranciers in 

samenwerking met onze ervaren projectingenieurs 

• Opstellen van onderhouds- en interventieverslagen 

• Assemblage van container-installaties in het atelier 

Buitendienst (75%) 

• Met dienstwagen 

• Controle van bestaande installaties en waterzuiveringen ter ondersteuning van 

de klanten 

• Eventuele oorzaken van problemen opsporen en oplossingen implementeren 

• Montage en opstarten van nieuwe waterzuiveringsinstallaties 

• Probleemoplossend werk, nagaan van oorzaken en verbeteringen doorvoeren 

waar mogelijk 

• Sporadisch korte buitenlandse opdrachten (incl. buitenlandvergoeding) 

schrikken je niet af 

 

• Je genoot een technische opleiding: Bachelor Elektromechanica, of 

gelijkwaardig door ervaring. 

• Je kan zelfstandig werken, maar bent ook een teamspeler. 

• Je bent creatief, oplossingsgericht en analytisch denkend. 

• Je hebt interesse in sturingen en bent bereid kleine software-aanpassingen uit 

te voeren. Hiervoor wordt eventuele opleiding voorzien. 

• Interesse in waterzuivering en/of energierecuperatie is een pluspunt 

• Je houdt van een “hands-on” aanpak. 

 

Wij bieden je een voltijdse, afwisselende job met een competitief salarispakket met 

smartphone, laptop, dagvergoedingen, jaarlijkse loonbonus en dit alles in een goede 

werksfeer bij een creatief en sterk groeiend bedrijf! 

Interesse?  

Indien dit voor jou dé droomjob is, waarin je je volop kan uitleven, dan ben jij onze man 

of vrouw. Je cv en eventuele bijhorende motivatiebrief kan je sturen naar  

koen.vanhooff@aaqua.be. 

 

Service Engineer 

Sinds 1999 is AAQUA N.V. gespecialiseerd in de engineering en bouw van industriële 

waterzuiveringsinstallaties. Als dynamische KMO komen we na een grondige analyse tot een op maat 

gemaakt, efficiënt en betaalbaar resultaat voor de bouw of verbouwing van industriële waterzuiveringen. 

Met energierecuperatie en waterhergebruik zorgen we voor duurzame oplossingen en maken we van 

waterzuivering een renderende investering. Meer en meer maken we van afvalwater terug proceswater 

van drinkwaterkwaliteit dat ter plaatse hergebruikt wordt.  

Job inhoud 

Je profiel 

Ons aanbod 
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Van den Berg  nv | Steenwinkelstraat 640 B-2627 Schelle  | +32  3 610 10 00 | infovandenberg@besix.com | www.besixvandenberg.com | Volg ons: 

zoekt nieuwe collega’s!

Na mijn studies begon ik bij  Van den 
Berg op de afdeling High Voltage in 
een zeer gemotiveerd en ervaren 
team. Al van in het begin werd ik nauw 
betrokken bij de lopende projecten, 
waardoor ik snel kennis kon maken met 
de verschillende collega’s binnen de 
afdeling en op de werven. De drive die 
gepaard gaat met de 
ontwikkeling van een 
project van A tot Z is 
waar ik vooral naar op 
zoek was. Dat heb ik 
bij Van den Berg zeker 
gevonden! 

Jonas Janssens
Electrical Specialist High Voltage

Afgestudeerd als Industrieel Ingenieur Energie in 2020
Kom jij ons team versterken?

Scan de QR-code en 
solliciteer online!

Onze expertise:
Boven- en ondergrondse kabels en leidingen

Horizontaal Gestuurde Boringen

Hoogspanning en tractie

Netwerken en gestructureerde bekabelingssystemen

Glasvezelnetwerken

Seininstallaties en monitoringsystemen

Technische installaties in tunnels en 
verkeerstechnologie

EM Specialist | Werkvoorbereider | Projectingenieur | Planner

Page 9



BESIX Infra  nv | Steenwinkelstraat 640 B-2627 Schelle  | +32  3 870 79 70 | besixinfra@besix.com | www.besixinfra.com | Volg ons

zoekt nieuwe collega’s!

Onmiddellijk na mijn studie begon ik 
bij BESIX Infra als assistent werfleider 
wegen & riolering. BESIX Infra heeft 
een brede waaier aan diverse civiele 
projecten waarbij verschillende 
uitvoeringstechnieken aan bod komen. 
Als assistent krijg ik de kans om met 
deze technieken kennis te maken en 
leer ik veel van de werkmethodes van 
verschillende ervaren werfleiders. Er 
heerst binnen BESIX Infra een zeer 
familiale sfeer en alle 
collega’s zijn steeds 
bereid om te helpen. 
Ik ben heel tevreden 
dat ik voor BESIX Infra 
gekozen heb en met de 
kansen die ik hier krijg.

Robin Van Riet
Assistent Werfleider Wegen & Riolering

Afgestudeerd als Master Industriële Wetenschappen 
Bouwkunde in 2020

Kom jij ons team versterken?

Scan de QR-code en 
solliciteer online!

Wij zoeken:
Assistent werfleiders

Werfleiders

Projectingenieur studiedienst

Calculatoren

De kennisgedreven aannemer op de Vlaamse en Brusselse markt in wegenbouw en rioleringswerken
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         Wij werven aan ! 

INSPECTEUR AUTOKEURING 

Je bent automechanieker ? Je hebt een passie voor de automobiel ? 

Je wil bijdragen tot de verkeersveiligheid ? Je wil deel uitmaken 

van een dynamische ploeg ? Je bent graag in contact met een divers 

klienteel ? Je zoekt een job met opleiding en 

doorgroeimogelijkheden ? Dan is dit een job voor jou ! 
 

Plaats tewerkstelling:  In 1 van onze 5 keuringsstations in Vlaanderen :  

Keuringsstation 13 Asse-Mollem; keuringsstation 14 Halle; keuringsstation 15 Zemst; 

keuringsstation 58 Zellik; keuringsstation 59 Londerzeel 

 

Aanbod en voordelen:  Dagwerk – voltijds – 36 uur / week in 5-dagenstelsel. Maandloon volgens barema. 

Aanwerving met oog op contract van onbepaalde duur. Opleiding en 

doorgroeimogelijkheden. 

Maaltijdcheques, groepsverzekering en 13de maand. 

 

Gezocht profiel 

Studies:  Een diploma van het hoger technisch onderwijs (A1) in mechanica, electromechanica of electriciteit, 

of een diploma van het hoger technisch secundair onderwijs (A2) in dezelfde richtingen is een 

absolute vereiste. 

Algemene vereisten:  Kordaat en professioneel kunnen omgaan met een divers klienteel. Affiniteit en enige ervaring met 

motorvoertuigen. Een getuigschrift van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen. 

Talen:  • FRANS - in beperkte mate 

• NEDERLANDS - goed 

 

Sollicitatieprocedure 

Soliciteren ? Soliciteren met CV, motivatiebrief en kopie van het vereiste diploma aan : 

Dhr Damien WARLIER 

02 559 09 99                                       recrutering@aibv.be  
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Be
our
spark

> techniekerbijelia.be

Bij Elia bouwen en onderhouden we het 

hoogspanningsnet in heel België. We doen 

het licht branden, zeg maar. En wij zorgen 

er ook voor dat het blijft branden. Zoals 

Grégory, technieker laagspanning. 

“Waar je hier mee te maken krijgt, dat 

leer je niet allemaal op school. Je hebt 

tal van doorgroeimogelijkheden en onze 

projecten halen vaak de pers. De lat ligt 

hoog maar je krijgt een opleidingstraject, 

een ervaren peter en stap voor stap meer 

verantwoordelijkheid.”

Een eerste job meteen bij een Top Employer?

Be our spark. Kies voor Elia.

210272_Elia_Vacatopia_A4_V2.indd   1210272_Elia_Vacatopia_A4_V2.indd   1 17/03/2021   09:5017/03/2021   09:50
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AL-WEGEN
Totaaloplossingen voor weegtoestellen

Al-Wegen BVBA verkoopt al meer dan 30 jaar industriële 
weeg toestellen, weegbruggen en de bijbehorende soft-
wareapplicaties. Onze firma telt 17 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 technieker.

Wij bieden: Een uitdagende jobaanbieding in een dynamische en stimulerende omgeving. 
Doorgaans werk je in je eigen regio. Gedegen ondersteuning en opleiding laten je toe om 

je kennis van de business te perfectioneren en je professionele vaardigheden te ontwikkelen. Een uitgeruste 
camionette om je taken en rapporteringen efficiënt uit te voeren zijn vanzelfsprekend. Wij bieden een voltijds 
contract aan van onbepaalde duur. 

SOLLICITEREN: AL-WEGEN - Schoonmansveld 37 - 2870 PUURS - BELGIE
t.a.v. De Rijck Tim  - jobs@alwegen.be

MEER INFO

www.alwegen.be

jobs@alwegen.be

Totaaloplossingen voor weegtoestellen
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IF 
RENOTEC 

NOW!
WHEN?

Het verleden is ook 
jouw toekomst waard. 
Word assistent projectleider.
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WERKEN ALS ASSISTENT PROJECTLEIDER: 
WAT MAG JE VERWACHTEN?
Welke soort projecten zouden onder mijn vleugels komen?
Als startende APL maak je tijdens je 6 weken opleiding kennis met alle divisies en krijg je de kans om de sfeer op te snui-
ven in een jouw toegewezen divisie. Je leert zo onze organisatie kennen en vooral de verschillende renovatieprojecten, 
processen, soorten werven en functies. Gedurende deze periode ligt de nadruk echt op jouw ontwikkeling want je stapt ook 
mee in in ons volledige opleidingstraject, onze projectleiders academy.  Je krijgt de kans om zelf je carrière vorm te geven.   
In samenspraak met jou, wordt er bepaald welke richting je uiteindelijk wilt uitgaan.
 
Werken als Assistent projectleider
Een job als assistent projectleider is een grote uitdaging. Uiteraard word je in het begin bijgestaan door een projectleider 
met de nodige ervaring. Maar na verloop van tijd, is het wel de bedoeling dat JIJ de drijvende kracht achter onze projecten 
wordt en jouw projecten leidt van A tot Z. Dit betekent:

• Je werven worden vlot beheerd: planningen opstellen, bestekken beheren, budgetten opvolgen, materiaallijsten  
beheren, … jij hebt alles onder controle.

• Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van jouw werven. Elke dag staan tientallen collega’s en onderaannemers te 
wachten op jouw instructies. Jij zorgt dat iedereen weet wat hij/zij moet doen en  geeft bijsturing waar nodig.

• Je eigen team beheer je vlekkeloos: ziekte en eventuele arbeidsongevallen volg je nauwgezet op. Problemen meld je op 
tijd en uiteraard zorg je voor een positieve werksfeer in jouw team. Want werken met een glimlach gaat zoveel beter.

• Een stand-van-zaken geven op de werfvergaderingen doe je met veel enthousiasme.
• Problemen oplossen is een kolfje naar jouw hand: het zoeken naar oplossingen, alternatieve werkmethodes, nieuwe tech-

nieken en innovaties doe je met veel plezier en je laat je nooit ontmoedigen.
• Dat je je budgetten opvolgt is een evidentie. Want jij bent de verantwoordelijke voor het financieel resultaat van de toe-

gewezen werven.
 
Waarom Renotec?
We zouden dit natuurlijk zelf kunnen vertellen, maar liever laten we je voorgangers aan het woord:
 
“Als schoolverlater krijg je hier enorm 
veel kansen”
Ik werk hier al bijna drie jaar als pro-
jectleider en kwam hier terecht dankzij 
mijn passie voor restauratie. De verant-
woordelijkheid vanaf dag 1 is groot, 
maar de begeleiding en ondersteuning 
is aanwezig waar nodig. Renotec is een 
groot bedrijf, maar dankzij mijn fijne 
collega’s en de familiale sfeer kom ik 
nog elke dag met evenveel enthousias-
me werken.

“Werken in een gezond bedrijf biedt 
werkzekerheid”
Renotec biedt mij een afwisselende job 
en heeft mij de kans gegeven om door 
te groeien. Ik werk er nu al 28 jaar en 
blijf er vooral voor de werkzekerheid 
die ze mij bieden. Na al die jaren heeft 
Renotec haar familiale sfeer zeker niet 
verloren.

“De diversiteit binnen Renotec is een 
verrijking en daagt je voortdurend uit”
Renotec is een speciale onderneming 
waar elke collega zijn of haar eigen 
specialiteit heeft. Door samen te wer-
ken met elkaar kunnen we werkelijk elk 
project aan. Om die reden is ‘mijn job’ 
eigenlijk ‘geen job’ maar een passie.

Voor onze projectleiders hebben we een carrièreplanning ontwikkeld. Als startende projectleider krijg je bij aan-
vang een 6-weken opleidingstraject. Hierin komt ons computersysteem, de afspraken, richtlijnen, procedures, … 
aan bod, maar bovenal zijn er de werfbe zoeken onder begeleiding van een meer ervaren collega. Verder zal je 2 
weken met de ploegen mee naar de werf gaan. Op deze manier leer je  het reilen en zeilen van een werf aan de 
basis kennen en kan je met de nodige bagage aan de slag.

WWW.RENOTEC.BE
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UNLOCK YOUR

Kom op 23 maart naar 
onze DINNER&SIGN 2021 en 
beleef de rit van je leven!

CAR HERE
EER

SOLLICITEER.
TEKEN JE  

CONTRACT.
BESTEL METEEN  

JE WAGEN 
EN IPHONE.

IF 
RENOTEC 

NOW!
WHEN?
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HET VERLEDEN 
IS OOK JOUW 
TOEKOMST 
WAARD!
Grijp deze unieke kans en begin een succesvolle carrière 
bij de specialist in renovatie- en restauratiewerken Renotec. 

Kom op 23 maart 2021 naar de DINNER&SIGN 
en word onze nieuwe ASSISTENT PROJECTLEIDER!

• Maak kennis met Renotec door middel van een uitgebreide presentatie
•  Ga op speeddate met de CEO en COO
•  Geniet van een walking dinner
•  Dezelfde week weet je of je je contract kan komen tekenen
•  Bestel  meteen al jouw droomwagen en iPhone

Wat mag je verwachten?

Op de DINNER&SIGN ontdek je alles over onze werksfeer en  de invulling 
van je functie als Assistant Projectleider aan de hand van een presentatie. 
Ook de Assistent Projectleiders van vorig jaar zijn aanwezig. Tijdens een 
walking dinner kunnen zij je perfect vertellen wat de job als APL nu exact 
inhoudt.
 
Heb je daarna meteen een ‘wow, die carrière zie ik wel zitten’-gevoel? 
Perfect! Overtuig via de speeddate onze CEO en COO van jouw kwaliteiten 
en kennis. Dezelfde week kom jij nog te weten of je je contract kan komen 
tekenen. Je iPhone en wagen worden besteld en nog voor opstart rij jij met 
je nieuwe bedrijfswagen rond.  

Schrijf je vóór 19/03/2021 in op onze DINNER&SIGN: 
Stuur je CV met foto naar ellen.tuyteleers@renotec.be of 
schrijf je in via www.renotec.be/dinnerandsign

SAVE THE DATE: 23/03/2021
AANVANG: 17U30 • AFSLUIT: ROND 20U30
RENOTEC HOOFDKANTOOR  
WINKELOMSEHEIDE 229 - GEEL 

IF
RENOTEC

NOW!
WHEN?

WELKE BEDRIJFSWAGEN  
KIES JIJ?
• VW Golf – Golf Variant
• Mercedes A
• BMW 1
• Audi A3 Sportback
• Skoda Octavia
• Skoda Octavia Combi

RULES
• Laatstejaarsstudent  

Ingenieur Bouwkunde
• In dienst vóór 01/10/2021
• In het bezit van een geldig  

rijbewijs B
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Alvance Aluminium Duffel is een Europese leider in de productie 

en verkoop van aluminium walsproducten voor diverse 

industrieën wereldwijd. Het beschikt over de allernieuwste 

technologie, waaronder de breedste koudwalserij voor de 

automobielindustrie in Europa en een CALP-lijn (Continuous 

Annealing Line with Pre-Treatment). We bieden 

aluminiumoplossingen voor een verscheidenheid aan 

eindgebruikerssectoren, waaronder Architectuur & Design en 

Automotive. In Duffel werken zij met 1000 mensen aan de 

productie van hoogwaardige aluminium walsproducten. 

 

 

Kristof, Reliability Engineer bij 

Alvance,  licht graag zijn 

parcours even toe: 

“Na het behalen van mijn 

professionele bachelor 

Elektromechanica, ben ik op zoek 

gegaan naar een zeer praktisch 

gerichte job. Ik ben bij Alvance 

terecht gekomen en ben gestart 

als Shifttechnieker in 2016. Je lost storingen op en voert 

onderhoud uit aan het machinepark. Hierbij kom je in 

aanraking met elektrische, mechanische, hydraulische en 

pneumatische problemen. Ook PLC komt aan bod. Dit zorgt 

elke dag opnieuw voor uitdagingen. Dankzij de combinatie 

van een on the job training door collega’s en specifiek 

gerichte opleidingen kan je je kennis snel uitbreiden.  

Na een dikke 2 jaar als Shifttechnieker heb ik de 

mogelijkheid gehad om door te groeien naar Technisch  

 

 

 

Verantwoordelijke, waar de focus slechts op 1 installatie ligt. 

Het doel is om alle ongeplande stilstanden te vermijden. De 

hoofdtaak is toewerken naar een dag geplande stilstand 

elke maand waar er preventief onderhoud uitgevoerd wordt. 

Ik plan samen met mijn collega welke werken die dag zullen 

plaatsvinden, maak werkvoorbereidingen en risicoanalyses 

voor alle taken. We zorgen dat de juiste materialen of 

wisselstukken aanwezig zijn en plannen zowel interne als 

externe mensen in om deze werken uit te voeren. Tijdens de 

geplande stilstand volgen we als werkleider alle werken op 

en zijn we het aanspreekpunt voor problemen. Daarnaast 

word je betrokken bij grote en kleine aanpassingen aan de 

installatie. Dit projectmatig werk spreekt me enorm aan. Je 

moet steeds praktisch blijven denken en zoeken naar 

definitieve oplossingen. Tot slot ben je bij complexe 

problemen het aanspreekpunt voor Shifttechniekers.  

Als Reliability Engineer ben ik verantwoordelijk voor de 

technische betrouwbaarheid van de installaties binnen de 

afdeling en bepaal ik mee in team de fabrieksbrede aanpak 

rond reliability. Ik voer verbeteringen en aanvullingen door op 

het huidig onderhoudsplan en maak analyses op data van 

stilstanden.” 

 

Zoek jij net als Kristof een uitdagende carrière bij Alvance? 

Neem een kijkje op onze jobsite en solliciteer online: 

careers.alvancealuminiumduffel.be, voor meer info kan je 

contact opnemen met Kristel Vanden Eynde, 

kristel.vanden.eynde@alvancegroup.com 
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Join The A-Team!

jobs.advipro.be

Project Support

Consulting & Solutions

Testing & Validation

The GxP Academy

Find us on Page 19



www.antwerpspace.be  +32 3 829 50 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Always dreamed of a career in space? Empower your future, connect with Antwerp Space to start your 
career. We are looking for the best and brightest talents to join us. Young enthusiasts with a passion for 
space, motivated graduates with a Master or PhD in Electronics, engineers that foster innovation and 
collaboration and who are eager to learn and move forward with us. 

We have opportunities that will stimulate you to take your ideas and passion to the next level, to develop 
your skills and to get hands-on experience in RF, satellites and communication. At Antwerp Space people 
can grow in different directions, according to their personal preference and ambition. Become with us an 
expert in a certain field, a multi-disciplinary technical lead or grow your management skills over time. 
Show us your talent and we’ll make sure that you get your chances to make the difference. 

Our current Graduate opportunities are: 

• Product Assurance Engineer 

• Embedded Software Engineer 

• VHDL/FPGA Design Engineer 

• Electronics Engineer 

• RF & Microwave Designer 

Interested in joining the Antwerp Space team?  
Apply through the Antwerp Space website on the SPACE CAREERS webpage.  
Hope to hear from you soon! 

Careers  
in  

space 
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De Artes Bouwploeg
Werken bij Artes Group, dat is werken bij de kampioen van de bouw. Dat komt 
dankzij ons sterke team met verschillende talenten, die perfect op elkaar zijn 
ingespeeld. Er zijn denkers en durvers, werkhanden, bureauhanden, sporters en 
supporters, trekkers en plantrekkers. Kraks in rekenen, tekenen en dingen in gang 
steken. Samen werken ze aan de grootste en uitdagendste werven van ons land.

Versterk jij onze Bouwploeg?
Projectingenieur Technieken
Ingenieur Offertedienst 
Projectingenieur 
Projectingenieur Onderhoud 

Drie redenen om de Artes Bouwploeg te versterken.
/ Een enthousiaste bende
/ Samen op ons allerbest
/ Altijd in beweging

artesgroupjobs.be
Page 21



De ideale match: 

Professionele bachelor elektromechanica

 

Grote technische interesse en durf, techniek die

continu in beweging staat schrikt jou niet af

 

Teamplayer in hart en nieren. Jij weet dat

technische uitdagingen samen worden opgelost.

ONTSTAAT ER NU SPONTAAAN

CHEMISCHE REACTIE? 

ONTDEK DAN MEER OVER ONS

AANBOD VIA WERKENBIJBASF.BE

OF SOLLICITEER DIRECT VIA DE 

QR CODE!

Als technisch trainee leer je van onze

vakexperten en roteer je over de verschillende

technische diensten. Zo leer jij al snel alle

collega's kennen en krijg je een goed idee van

waar jouw interesses liggen. Mechanica,

elektro, automatisatie, netwerken; het komt

allemaal aan bod. Na het traineeship bepaal jij

hoe je technische loopbaan verdergaat! 

WE'RE HIRING
T E C HN I S C H  T R A I N E E S H I P  

" J E  L E E R T  E N O RM  V E E L  B I J  O P  V L A K  V A N  V A K K E N N I S

E N  E R V A R I N G  DOO R  D E  V E R S C H I L L E N D E  R O T A T I E S  

 B O V E N D I E N  L E G  J E  CON T A C T E N  ME T  D I E N S T E N

WA A R O P  J E  L A T E R  K A N  T E R U G V A L L E N " .

V I N C E N T ,  E X - T R A I N E E ,  T E C H N I E K E R  M E C H A T R O N I C A
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Daikin rekruteert!  
There is more in a Daikin day

Geïnteresseerd? We wachten op jouw kandidatuur!  
www.daikin.be

hrm@daikin.be

Bij Daikin is het werkklimaat beter! 

Meer innovatie, doorgroei, verantwoordelijkheid, diversiteit, respect en goed humeur! 
Bij Daikin, geloven we dat elke dag maximaal geleefd moet worden.

We rekruteren regelmatig
 

• Project Engineer te Waver, Herentals of Gent
• Technical Service Engineer voor Wallonië en Vlaanderen
• Sales Engineer voor Wallonië en Vlaanderen

Wavre

Herentals

Gent

Op zoek naar nieuwe collega’s

Ben je Master Industrieel Ingenieur of heb je een technische Bachelor op zak? 
Daikin is op zoek naar nieuwe collega’s! 
Ontdek nu onze openstaande jobs. 
 

Kom ons team versterken!
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Gepassioneerd door mechanica? 
Dan is De Meyer voor jou 

een echte speeltuin!

www.demeyer.be

Start je loopbaan bij De Meyer,
Masters in Mechanics

De Meyer is steeds op zoek naar 
tekenaars/engineers en (assistent) projectleiders.  

Interesse? Ontdek op onze website alles over 
ons bedrijf en de openstaande vacatures.
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Digital platforms are
boring, right?
Or are you interested?

Do apply now at  
Deloitte.com/be/do-apply

© 2021 Deloitte Belgium
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Zit elektronica ook in jouw dna? 

 

 

 

Join our family 

 

 

 Stef – Hardware Design Engineer 

  

 

 Philip – Embedded Software Engineer 
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Wil jij werken aan 
de koolstofneutrale 

toekomst ?

Zet dan de eerste stap naar een job 
bij ENGIE als :
-  Energy Engineer en draag bij aan het optimaliseren van de energie-

ef� ciëntie
-  Project Site Coördinator Roads en leid de organisatie van jouw 

werf in goede banen
-  Automation Engineer en werk mee aan boeiende automatiserings-

projecten
-  Meet- en regeltechnieker en draai mee in onze HVAC-projecten

Interesse?  Neem nu contact op met Eva Rowies - 0479 21 76 41 of 

eva.rowies@engie.com of surf naar engie.be/jobs

21004_HR_ADV_Vacatopia_A4_NL.indd   121004_HR_ADV_Vacatopia_A4_NL.indd   1 23/04/2021   14:1623/04/2021   14:16

Page 27



Word jij onze nieuwe collega?

Let’s Think, Test, Release and Exceed! 

Startersjob inclusief Test Automation opleiding 

Heb je al een goede basis in IT en ben je 
geïnteresseerd in scripten/automation? 

Dan hebben wij een uniek programma beschikbaar 
op basis van jouw noden. Na het tekenen van een 
vast contract start het opleidingsprogramma van 80 
uur waar je volgende zaken mag verwachten:

Zeer gevarieerde opleiding waarbij verschillende Zeer gevarieerde opleiding waarbij verschillende 
technische aspecten van software testing aan bod 
komen

Goede mix tussen theorie en praktijk

Persoonlijke begeleiding  

Waarom zou je voor Eurofins Digital Testing kiezen?

Bij ons kan je als eerste het nieuwste van het nieuwste testen! 
Zo draag je bij aan de kwaliteit van apps/devices/software nog voor deze op de markt 
gelanceerd worden. Je zal je dus geen dag vervelen!

Nood aan afwisseling? Passie voor innoverende technologieën?
Tijdens jouw loopbaan kom je hier volop mee in aanraking! Dit zorgt ervoor dat je een zeer 
uitgebreide en gevarieerde kennis zal opbouwen. Je ontdekt op deze manier zelf waar jouw 
interesse ligt.

Opleidingsbudget aangepast aan jouw noden!  
Zo krijg je jaarlijks een opleidingsbudget dat je zelf kan spenderen aan opleidingen naar 
jouw keuze. Daarmee zetten we in op jouw professionele maar ook persoonlijke groei.

Bij ons ben jij van belang!

www.eurofins-digitaltesting.com/working-at-eurofins-digital-testing/belgium/rookie/ Page 28



Een gedeeld doel
Betrouwbare oplossingen voor families, bedrijven 
en gemeenten. 

Een warme familie
Meer dan 5.500 medewerkers die samenwerken in 
een cultuur van vertrouwen.

Het grotere geheel
Een gedeelde missie op weg naar een slim, innovatief 
en energie-efficiënt Vlaanderen.

Bouw mee aan 
de netten van morgen 
Fluvius is hét Vlaamse multi-utility bedrijf van de 
toekomst dat 7,1 miljoen aansluitingen voor elektriciteit, 
gas, kabel en riolering beheert. In alle 300 Vlaamse 
gemeenten. Tot bij iedereen.

Ben jij de ontbrekende 
schakel? 
We denken dat jouw talent het verschil kan maken 
in jobs als projectbeheerder.

Voor projecten rond het gas-, elektriciteits- en openbaar 
verlichtingsnet bepaal jij het concept, de ontwerpplannen en 
kostprijsramingen. 

Je krijgt het warm van het saneren van oude netten, 
verplaatsingswerken, belangrijke infrastructuur-projecten en 
uitbreidingen voor hernieuwbare energieprojecten.

Je bent een bruggenbouwer tussen de verschillende Fluvius-
schakels.

Én met gemeenten, klanten, andere nutsmaatschappijen, 
aannemers en leveranciers.

Ga naar jobs.fluvius.be en leg de link.

Page 29



Freestone is een ervaren dienstverlener gespecialiseerd in professioneel vastgoed, een
dynamisch bedrijf in volle expansie. Wij ontzorgen bedrijven volledig als het gaat om de
gebouwen, de infrastructuur, het facility management van het bedrijf en bijhorende human
resources. Wij zijn steeds op zoek naar gedreven juniors om ons topteam toe te versterken!

Droom jij ervan om mee je schouders te
kunnen zetten onder verschillende
innovatieve bouwprojecten? Ben je bereid om
je te verdiepen in het plannen en organiseren
van de verschillende stappen in het
bouwproces? Wil je graag aan de slag als
werfleider, projectmanager, architect,
bouwkundig tekenaar, ...? 

Heb je een diploma binnen Elektromechanica,
Energietechnologie, Klimatisering,
Elektriciteit...en ben je op zoek naar een
boeiende job waar je kennis kan opdoen en jouw
expertise kan delen? 

We create opportunityWe create opportunity

BOUWKUNDIGE PROFIELEN ENGINEERPROFIELEN

Neem dan zeker contact met ons op en dan lichten wijNeem dan zeker contact met ons op en dan lichten wij
de mogelijkheden toe. Wellicht zijn we een ideale match!de mogelijkheden toe. Wellicht zijn we een ideale match!

freestonepeople.be 

Volg ons op linkedin.com/company/freestone-people 

people@freestone.be 02/453.95.50

V
in

d 
hi

er
 o

nz
e

VACATURES
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GF Piping Systems

GF Piping Systems
werft aan!

  Account Manager Cooling

  Business Developer Utility for gas & drinking water

Solliciteer via hr.be@georgfischer.com

Sustainability Innovation
Customer & Employee

Training
Customer & Employee

Care

Interesse om een carrière uit te bouwen 
in de wondere wereld van de leidingen? 
Neem dan snel contact op met Bart Van 
Bastelaere (foto). 

Maak deel uit van ons gemotiveerd team 
te Sint-Pieters-Leeuw waar de klant, 
onze eigen medewerkers, innovatie en 
duurzaamheid vooropstaan. Ook aan 
schoolverlaters bieden wij aantrekke-
lijke voorwaarden en groeitrajecten in 
een heel fijne werkomgeving.

Scan om de vacatures  
in detail te bekijken
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Werk mee aan onze weg 
naar verder succes.
Al meer dan een eeuw is Mercedes-Benz succesvol in evolueren, uitbreiden en innoveren. 
Ook vandaag blijft Mercedes-Benz de weg richting succes kiezen.

Mercedes-Benz Groep VDH rekruteert. 
Techniekers & Truck Business Advisor & Sales Advisor Vans?

Evolueer met ons mee en solliciteer via chris.vandyck@groepvdh.be.

www.groepvdh.be

Groep VDH Herentals - Toekomstlaan 1 - 2200 Herentals - Tel. 014 25 70 25

Groep VDH Mol - Borgerhoutsendijk 55 - 2400 Mol - Tel. 014 31 56 74

Groep VDH Diest - Leuvensesteenweg 69 - 3290 Diest - Tel. 013 33 41 31

Scan deze QR Code 
om de vacatures te bekijken.

MAN1310024629 MAN - M-B BE_Dealerdesk Q2 Apr21_Vacature Groep VDH 210x297mm BEL NL v2.indd   1MAN1310024629 MAN - M-B BE_Dealerdesk Q2 Apr21_Vacature Groep VDH 210x297mm BEL NL v2.indd   1 8/04/21   10:588/04/21   10:58
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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 verantwoordelijk 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.

ONTDEK JE TOEKOMST OP WWW.IMEC.BE/GO

DEDICATE YOUR BRAIN 
TO SCIENCE

START YOUR TECHNICAL CAREER AT IMEC
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Wat bieden we? 
✓ Een stabiele job met toekomstperspectief in een 

financieel gezond bedrijf 

✓ Sterke merken en kwalitatieve machines 

✓ Werken aan verschillende merken en machines 

✓ Sterke begeleiding en doorgroeimogelijkheden 

✓ Nieuwe werkplaats met vloerverwarming 

✓ We kunnen vrijwel alles intern maken (pistons, 
cilinders, masten, bakken, vorken,…)  

✓ Vaste werkplek met persoonlijke werkkoffer 

✓ Fijne collega’s in een familiebedrijf 

✓ Elke dag gratis lunch op het werk 

✓ Eindejaarspremie, hospitalisatieverzekering, … 

✓ Goed loon voor straffe werkers 

 

Heftrucks 
Hoogwerkers 

Verreikers 
Schaarliften 

Wie zoeken we? 
✓ Mensen met passie voor machines 

✓ Kennis van hydraulica, mechanica en/of elektriciteit 

✓ Opportuniteiten voor mensen met en zonder ervaring 
 

Welke jobs zijn er beschikbaar? 
▪ Onderhoudsmechanieker (binnendienst) 

▪ Elektro-technieker binnendienst (binnendienst) 

▪ Medewerker hydraulica 

▪ Medewerker metaalbewerking (lassen, draaien, frezen) 

▪ Service technieker buitendienst 

▪ Planner buitendienst heftrucks 

▪ Technisch aankoper / magazijnier 

HEB JIJ EEN PASSIE VOOR MACHINES EN TECHNIEK? 
KOM JE BIJ ONS UITLEVEN! 

Interesse? Mail ons op personeel@khb.be of Whatsapp naar 0498/562.566 
www.khb.be en www.FMbouwmachines.be – Industrieterrein Webbekom (Diest) 
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Start je carrière bij Luyckx?

Je bent net afgestudeerd

Je beschikt dus al over heel wat kennis

Je mist werkervaring

3 x        ? 

Dan vind je bij Luyckx wellicht wat je zoekt. Het échte vakmanschap leer je bij ons in de praktijk en via onze 
interne opleidingen. Maar waar we écht naar op zoek zijn, zijn leergierige jonge mannen of vrouwen met 
doorzettingsvermogen én goesting om steeds beter te worden. 

Sinds 1952 is Luyckx specialist in de distributie en service van machines voor burgerlijke bouwkunde, 
goederenbehandeling en landbouw. Bij Luyckx kom je terecht in een a-typisch bedrijf waar we sterke 
familiewaarden moeiteloos combineren met zin voor technologische  ontwikkeling, maatwerk, kwaliteit en 
service.  

Voel je je aangesproken? Dan is er nog maar één vakje dat je moet aanvinken …

Je hart slaat sneller voor techniek en machines

Samengevat:

Contacteer ons dus snel. 
Dan heten we je binnenkort welkom in ons team.

jobs.luyckx.be
hr@luyckx.be
03 660 18 20
2960 BRECHT
Abdijlaan 33

SINCE 1952

M
IN

D
S     M

AC
H

IN
ERY

Checklist

Opleiding           + =             Luyckx
Karakter
Bezieling
Daadkracht
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ZIE JE HET GRAAG 
WAT GROTER? 

Vind een job op maat van jouw ambities: 
psa-antwerp.be/jobs

What’s in it for you:

Zelfstandig werken binnen afwisselende job

Nieuwste technieken & technologieën met ruime opleidingsmogelijkheden

Tewerkstelling op Linker- en/of Rechteroever, Antwerpen

Familiale sfeer onder collega’s met veel activiteiten

Vast contract vanaf dag 1

Storingstechnieker

Als storingstechnieker herstel en onderhoud je de kranen met focus op elektriciteit en PLC. 

⯀ Studie(s): Bachelor Elektromechanica – Automatisering – Onderhoud of 
     Master industriële wetenschappen 

⯀ Ervaring/interesse: elektromechanica, automatisering, sterkstroom, elektriciteit, 
     elektronica, …

⯀ Kennis: PLC (Siemens S5 / S7-300) voor foutanalyse, frequentiesturingen, 
     elektromotoren en sensoren.

Omdat onze operaties 24/7 zijn, hoort bij deze functie structureel shift werk (vroege – 
late – nacht) en weekendwerk.

Elke dag komen duizenden containers op hun bestemming dankzij PSA, 
MPET en ATS. Een cruciale opdracht is om alle straddle carriers & kranen 
operationeel te houden. Waarom? Omdat deze havenvoertuigen essentieel 
zijn voor het laden en lossen van de schepen. En daarom ben jij onmisbaar!

Straddle Carrier Mechanieker

Als Straddle Carrier Mechanieker herstel en onderhoud je het rollend materieel van onze 
terminal. Dit zijn voertuigen van 13m of 17m hoog om containers te verplaatsen. 

⯀ Studie(s): Bachelor Elektromechanica – Autotechnologie – Onderhoud

⯀ Kennis: goede kennis van mechanica, dieselmotoren, hydraulica en elektriciteit

Omdat onze operaties 24/7 zijn, hoort bij deze functie structureel shift werk (vroege – 
late – nacht) en weekendwerk.

Civil Engineer

Als Ingenieur Civiele Werken sta je met je ene been aan de ontwerptafel binnen een 
multidisciplinair team van ontwerpers en tekenaars en met je andere been te midden van 
de grootste containerterminals van ons land om de talrijke civiele projecten en 
onderhoudswerkzaamheden from start to finish op te volgen. 

⯀ Studie(s): Bachelor of Master met bouwkundige achtergrond, bij voorkeur wegenbouw

⯀ Software kennis: AutoCad – Civil 3D: basiskennis

⯀ Talen: Nederlands – Engels: zeer goede kennis, zowel gesproken als geschreven.
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Technisch talent gezocht!
Projectleiders | CAD designers | service engineers

Pantarein Water ontwikkelt duurzame waterzuiverings-
oplossingen voor de industrie, door gebruik te maken van de 
nieuwste technologieën. Waterhergebruik, energie-efficiëntie 
en kostenbesparing staan bij ons centraal. We zetten daarbij 
sterk in op eigen onderzoek, ontwikkeling en demonstratie.

Interesse?
Laat van je horen!

info@pantarein.be 
32 (0)15 42 47 74

Egide Walschaertsstraat 22L | B-2800 Mechelen www.pantareinwater.be
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DE REGIE DER GEBOUWEN
WERFT AAN!

De Regie der Gebouwen beheert de vastgoedportefeuille (6,8 miljoen m²) van de federale staat.
Deze portefeuille omvat kantoorgebouwen, museale gebouwen, gerechtsgebouwen, gevangenissen
en monumenten.

Geïnteresseerd in unieke facility, renovatie- en 
bouwprojecten?

Wij zoeken de komende maanden verschillende TECHNISCHE PROFIELEN met kennis van ELEKTRICITEIT, HVAC 
of BOUW om onze teams te versterken in onze hoofdzetel te Brussel of in onze regionale diensten in 
Vlaanderen en Wallonië.

Onze troeven
- Een stabiele werkgever met een uitzonderlijk klantenbestand 
- Werkzekerheid en een aantrekkelijk loonpakket
- Interessante projecten
- Gevarieerde en uitdagende job 
- Goed evenwicht tussen werk en privéleven 
- Combinatie werken op kantoor en thuiswerken
- Aangename en moderne werkomgeving 
- Mogelijkheid om opleidingen te volgen 
- Dynamische sfeer en teamspirit
- Maatschappelijk betrokken werkgever (milieu, diversiteit en integriteit)

Ben je geïnteresseerd? Ben je een starter of 
heb je reeds ervaring? 

Neem contact op en stuur je cv naar rekrutering@regiedergebouwen.be 
Ontdek onze vacatures en onze projecten op www.regiedergebouwen.be

 

Regie der Gebouwen
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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 team.
Explore the detailed job descriptions at www.icsense.com/careers

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

linkedin.com/company/ICsense facebook.com/ICsenseNV Page 40



Reynaers Aluminium NV
Oude Liersebaan 266

2570 Duff el
+32 15 30 86 97

marie.roobaert@reynaers.com

Zin om mee te bouwen?  

Neem contact op met:
Marie Roobaert
HR Business Partner

KEY FIGURES

• Hoofdzetel: Duffel
• 2.200 medewerkers
• Kantoren in +40

landen
• 17 logistieke centra
• +5000 partners

wwww.reynaers.com

REYNAERS ALUMINIUM

Reynaers Aluminium werd opgericht in 1965 als aluminiumconstruc� ebedrijf 
dat ramen en deuren fabriceerde. Vandaag de dag is Reynaers Aluminium de 
toonaangevende speler in de ontwikkeling van aluminium systemen voor de 
bouwsector.

Reynaers Aluminium brengt een breed gamma van duurzame aluminium oplossingen 
op de markt die de ziel van een gebouw bepalen, gaande van ramen, deuren en 
veranda’s over gevelsystemen en zonweringen, tot systemen met geïntegreerde 
fotovoltaïsche panelen.

Bij Reynaers Aluminium ligt naast de ontwikkeling van innova� eve systemen, de 
focus zeer sterk op de digitalisering van het bouwproces, op het vlak van zowel 
BIM en 3D-modellen als de volledige Virtual Reality visualisa� e. 

En net daarvoor zijn we op zoek naar gedreven en enthousiaste engineers die mee 
willen bouwen aan de toekomst van ons bedrijf. 

Onze missie?
Wij streven ernaar om de waarde van gebouwen te vergroten en  de leef- en werkomgeving van mensen 
wereldwijd te verbeteren. We bereiken dit samen met onze partners door hen innova� eve en duurzame
oplossingen in aluminium voor de bouwschil aan te bieden.

TOGETHER FOR BETTER
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Eén van onze waarden is innova� e. Onze voortdurende inzet 
op onderzoek en ontwikkeling is dan ook erg belangrijk om 
een voortrekkersrol te kunnen blijven spelen in onze sector. 
We doen dit met een team van meer dan 100 ingenieurs
en ontwerpers die enerzijds standaardsystemen creëren die 
aan de sectorale vereisten voldoen of deze zelfs overtreff en 
en waarbij we verschillende nieuwe oplossingen per jaar 
lanceren.

Daarnaast ontwikkelen we op verzoek echter ook oplossingen 
op maat voor specifi eke projecten. We creëren oplossingen 
die onze partnerfabrikanten toelaten om ambi� euze 
bouwprojecten over de hele wereld te realiseren.

E N G I N E E R I N G  B I J  R E Y N A E R S  A L U M I N I U M

Dit doen we niet alleen door de duurzame oplossingen 
die we aanbieden, maar ook door de manier waarop we 
deze aanbieden en de ac� es die we binnen ons bedrijf 
ondernemen. Daarbij focussen we ons op specifi eke 
duurzaamheidsthema’s zoals veiligheid, inzet voor mensen,  
energie, materiaalgebruik en mobiliteit. 

Door de combina� e van al deze aspecten slagen we erin om 
ons doel te bereiken. Zowel vandaag als morgen.   

B O U W E N  A A N  E E N  B E T E R E  W E R E L D

V I S U A L I S E E R  -  E V A L U E E R  -  E R V A A R

AVALON, de Virtual Reality (VR) simula� eruimte op de 
Reynaers Campus in Duff el, laat toe om toekoms� ge 
gebouwen te bezoeken in een virtuele omgeving. 

Op deze manier kunnen bouwprojecten die zich in de 
beginfase bevinden tegelijker� jd gevisualiseerd, getest en 
aangepast worden. VR maakt het mogelijk om te bewegen 
in een gesimuleerde omgeving en om elk aspect van dichtbij 
te bestuderen.

Is jouw interesse gewekt? 
Neem dan zeker een bezoekje aan onze jobsite. Solliciteren kan makkelijk online! 
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What is your next step? Werken bij Scania 
betekent werken bij een Premium organisatie 
met een Premium product. Je werkt voor 
en met de King of the Road onder de trucks. 
Een grote organisatie betekent ook een 
diversiteit aan functies. Zowel in België als op het 
hoofdkantoor in Breda zijn er tal van mogelijkheden die 
een volgende stap op jouw carrièrepad  kunnen beteken.

Regio Vlaanderen: 
• Techniekers
• Werkplaatschef
Regio Antwerpen:
• Techniekers
• Account managers
Regio Brussel:
• Diagnosetechnieker
Hoofdkantoor Breda:
• Helpdesk engineer BELUX
• Technische administratief bediende BENELUX
• Support medewerker Digitale Services BENELUX

Bekijk via deze QR code al onze openstaande vacatures. 
Reageren kan ook rechtstreeks via recruitment.benelux@scania.com 

Your 
Next 
step

www.werkenbijscania.be
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We zijn momenteel op zoek 
naar onderstaande profielen:

 IT Support Officer
 Junior Data Engineer
 Junior Functional Analyst
 Junior Java Developer
 Junior Storage Engineer
 Technical Coordinator

Ontdek al onze vacatures op 
www.smals.be

Smals zoekt IT-talent
Smals speelt als ICT-dienstverlener een grote rol in de informatisering van de 

Belgische sociale zekerheid en gezondheidszorg. ICT for Society is dus meer 

dan een slogan: onze projecten hebben impact op de hele samenleving. En 

je kent er vast al enkele. Zo ontwikkelden we de chatbot van Student@Work 

en hebben we niet stil gezeten tijdens de pandemie. Denk aan Coronalert en 

het Passenger Locator Form. Wil jij mee je schouders onder maatschappelijk 

relevante projecten zetten? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Smals_adv_A4staand.indd   1Smals_adv_A4staand.indd   1 23/04/2021   09:2123/04/2021   09:21
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Junior Engineer
Sweco is het meest toonaangevende ingenieurs-, advies- en 
ontwerpbureau van Europa en blijft de evolutie steeds een stap 
voor. Samen met onze klanten werken wij aan hoogstaande 
engineeringprojecten in de openbare en private sector.

Bij Sweco krijg je kansen om te groeien! Onze opleidingstrajecten 
zijn uniek: je krijgt een loopbaantraject op maat, je werkt met de 
nieuwste softwarepakketten en je krijgt hiervoor een aantrekkelijk 
salaris. Onze selectieprocedure is kort en persoonlijk, bovendien 
maken we voldoende tijd vrij om op al jouw vragen te antwoorden.

WIE ZOEKEN WE?
Naar jaarlijkse gewoonte willen we ook in 2021 een groot aantal 
pas afgestudeerde burgerlijke en industriële ingenieurs en 
bachelors vanuit diverse opleidingen aanwerven (bouwkunde, 
bio-ingenieur, elektromechanica, elektriciteit, werktuigkunde, 
proceschemie, meet-en regeltechnieken, …).

WAT BIEDEN WE?
• De kans om aan grote en complexe projecten mee te werken;
• Een aangename en dynamische werksfeer in een groeiend en  
 toonaangevend bedrijf;
• Grote autonomie en de mogelijkheid tot het opnemen van   
 verantwoordelijkheden;
• Diverse ontplooiings- en opleidingsmogelijkheden (zowel intern  
 in onze eigen academie als extern);
• Een innovatief verloningspakket (dankzij ons Flex Income Plan  
 kan je zelf een deel van je verloningspakket invullen);
• Diverse extra mobiliteitsvoorzieningen (poolwagens,   
 poolfietsen, openbaar vervoer, …).

INFRASTRUCTURE
Onze infrastructuurexperts 
creëren transportsystemen 
die ons dagelijks leven 
vereenvoudigen. We 
ontwerpen (snel)wegen, 
spoor- en waterwegen, tram- 
en metrolijnen, bruggen 
en verkeersknooppunten. 
We bouwen mee aan een 
toegankelijke samenleving en 
een toekomstgerichte mobiliteit. 
Daarnaast zorgt Sweco ook voor 
landschaps- en natuurontwerpen, 
publieke ruimten en 
masterplannen.

BUILDINGS
Onze bouwdeskundigen bieden 
een unieke en uitgebreide 
zienswijze in het ontwerp van 
de gebouwen van morgen. 
Hiervoor combineren we onze 
erkende expertise met een 
brede waaier van operationele 
diensten, zoals stabiliteits- 
en energieberekening, 
projectmanagement en 
bouwtechnisch advies. We 
creëren de ideale omgevingen 
om in te leven, te werken en te 
vertoeven. 

INDUSTRY
We bouwen onze industriële 
dienstverlening op rond Plant Life 
Cycle Services, multidisciplinaire 
EPCm-projecten en Asset 
Information Management.
Onze specialisten realiseren 
investeringsprojecten, vanaf het 
concept tot en met de uitvoering 
van de installatie. Het resultaat? 
Een efficiënte productiefaciliteit 
in een veilige werkomgeving.

Ontdek al onze vacatures op www.jobs.swecobelgium.be

ENERGY
Hoe we met energie omspringen 
heeft een impact op het milieu, 
het klimaat en de economie. 
Onze energie-experten 
werken over de gehele 
energievoorzieningsketen. We 
focussen ons op zo efficiënt 
mogelijke energieproductie, 
-verdeling en -verbruik. Op 
die manier kunnen we de 
energietransitie waarin we ons 
bevinden, op de voet volgen en 
mee vorm geven. 

TRANSFORMING SOCIETY TOGETHER
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Tobania, tell me more? 
Tobania is an innovative Belgian company. We 
position ourselves as a Business & Technology 
Consulting partner for private companies and 
public authorities who want advice, expertise, 
services and solutions to help them successfully 
implement their digital transformation process. 
Our strategy? Continued growth. And that’s 
where you come in! 

A wholesome <galactic> journey
In return for your outer-space superpowers, we 
give you everything you need to shine and grow. 
Just think about it: an attractive salary, like-
minded colleagues, fun events and challenging 
projects. Maybe even a company car! At 
Tobania, you can get all that and more. 
Ready to get started? 

Endless coaching & training opportunities
Whether you work as a business analyst, data 
engineer or Java developer, you’ll be the pilot 
of your own career. Choose additional courses 
at our Tobania.Academy, work on your soft and 
hard skills and ease into the business. In short: 
find your own potential and we’ll help you live up 
to it.

Ready for take-off? 
Jump in and start your 
Tobania adventure:

Fancy an adventure in 
our Tobania galaxy? 
Hey you! Yes, we’re talking to you go-getter! We just spotted your can-do attitude and talent from 
miles away. Are you already thinking about future job opportunities? Then you should definitely 
consider becoming a <Tobian>. 

jobs.tobania.be
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Op zoek naar een administratieve, engineering of technische 
vacature? Tormans is jouw garantie op een mooie toekomst!

Bij Tormans zijn we voortdurend op zoek naar ingenieurs, 
technische bachelors, technici en ondersteunende medewerkers 
die we kunnen inzetten op onze projecten bij diverse klanten. 

Meer dan 200 toonaangevende bedrijven doen reeds 
beroep op Tormans voor het vinden van hun juiste profielen.

Voor volgende disciplines en sectoren zijn we op zoek naar 
collega’s: 

• Administratie
• Assemblage
• Automatisatie
• Bouw
• Elektriciteit
• Elektronica
• Facilities
• HVAC 
• Instrumentatie
• Logistiek
• Machinebouw
• Nucleair

• Onderhoud
• Mechanica
• Meet & Regel
• Milieu
• Petrochemie
• Pharma
• Piping 
• Process & productie
• Metallurgie
• Telecommunicatie
• Veiligheid
• Verpakking & conditionering

10 redenen om bij Tormans te werken:

1. Tormans zoekt naar een ideale match tussen jou en 
je verwachtingen.

2. Door de diversiteit aan opdrachten kan je bij 
Tormans je kennis en talent optimaal ontwikkelen.

3. Tormans hecht veel belang aan het familiale 
karakter. 

4. We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het koppelen 
van de juiste talenten aan de gepaste vacatures.

5. Reken op goede opvolging en ondersteuning door 
een sterk intern team.

6. Tormans organiseert regelmatig opleidingen om 
jouw kennis te vergroten.

7. Wij zijn actief over heel Vlaanderen bij de belangrijkste 
(inter)nationale bedrijven in alle sectoren.

8. Voor Tormans is veiligheid op de werkvloer 
primordiaal.

9. Wees welkom op diverse Tormans evenementen.
10. Tormans stelt al meer dan 400 enthousiaste 

collega’s tewerk die aangestuurd worden vanuit 
de kantoren in Evergem, Geel en Mechelen.

Interesse? 
Neem een kijkje op onze website www.tormansjobs.net of stuur een e-mail naar info@tormans.net met je gegevens. Volg ons op 
Facebook, LinkedIn en Instragram  om  op de hoogte te blijven van onze openstaande projecten, en wie weet word jij onze collega!
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KLAAR VOOR EEN NIEUWE
START?

jobs@uptimegroup.be

Connectivity

Hybrid
Datacenter

End-to-end 
Security

Intelligent
Cloud

Modern
Workplace

Smart
Applications

... EN GROEI UIT
TOT EEN ECHTE

EXPERT!

GEEF JE EIGEN
CARRIEREPAD

VORM...

Zin om samen met een team van
enthousiaste experten de digitale
oplossingen van de toekomst te bouwen? 
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MAKE WATER
GREAT AGAIN

Studeer jij binnenkort af in jouw opleiding  industrieel ingenieur of profes-
sionele bachelor electromechanica en wil je graag snel aan de slag in een 
dynamisch en snelgroeiend bedrijf ?  Dan wordt Veride de ideale werkgever 
voor jou!  Als specialist in het ontwerpen, installeren en onderhouden van 
industriële waterzuiveringsinstallaties, zijn we steeds op zoek naar gedreven 
en enthousiaste medewerkers. 

Je komt terecht in een jong en dynamisch team om samen met hen nieuwe 
installaties te bouwen en te onderhouden, storingen op te lossen en proces-
sen te optimaliseren.  

Benieuwd naar wie wij zijn ?  Neem alvast een kijkje op www.veride.be en 
mail je gegevens en motivatie zo snel mogelijk naar info@veride.be voor een 
afspraak!  

www.veride.be | Lammerdries 18, 2440 Geel | info@veride.be
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Samenwerking
Krachten bundelen 

om een gezamenlijk 

doel te bereiken

Vlot bereikbaar
Uitstekend 

georiënteerd door 

onze centrale 

ligging tussen 

Antwerpen 

Engagement
Iedereen neemt zijn  

verantwoordelijkheid 

op een eerlijke en 

oprechte manier. 

Afspraak = afspraak

Teamgeest
Een hecht team;  

een gezonde mix 

van jong geweld en 

solide ervaring

Excellentie
Onze expertise op 

een efficiënte 

manier inzetten 

voor het leveren van  

topkwaliteit

Goed

Zeer goed

Vorsselmans

EEN 
CARRIÈRE BIJ 
VORSSELMANS

WIE ZIJN WIJ?

WIE ZOEKEN WIJ? WAT BIEDEN WIJ?

Met >165 medewerkers is Vorsselmans één van de grootste werkgevers in de regio. Samen werken we aan 

complexe gevelbouwprojecten voor onze klanten. Dit doen we met veel aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid 

vanuit een schitterend kantoorgebouw in Loenhout.

Voor welke vacature je ook solliciteert, we rekenen 

op je inzet en je enthousiasme. Je hebt zin om 

steeds weer voor je klanten en hun unieke projecten 

te gaan – dit omdat een keurig afgewerkt project 

je trots maakt én omdat je graag deel uitmaakt 

van een team dat innoverende bouwconstructies 

realiseert.

Wuustwezelseweg 95

2990 Loenhout, België

Tel. +32 3 690 04 40

Fax. +32 3 690 04 41

info@vorsselmans.be  

www.vorsselmans.be

www.werkenbijvorsselmans.be

Een goede mix van ervaring en jong talent 

zorgt voor een aangename werksfeer. We houd-

en vast aan persoonlijk contact en transparante 

communicatie, we genieten van team-events en we 

betrekken je graag bij de groei van het bedrijf.

Geboeid? Geprikkeld? Fijn!
Contacteer vandaag nog onze HR Manager 

Maggie Jacobs op vacatures@vorsselmans.be

 Projectleider 

 Project Ingenieur 

 Calculator

 Werkvoorbereider
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www.vinci-energies.be

INNOVATIVE 
TIMES 
ARE 
DRIVEN 
BY 
INVENTIVE 
PEOPLE
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Comantec nv REFRIGERATION

jobs.vinci-energies.be

CHALLENGING
TIMES

ARE
DRIVEN

BY
ENTREPRENEURIAL

PEOPLE

• Assistant PM Substations HV
• Assistant PM Overhead Lines HV
• Automation Engineer
• Burner Technician
• CAD Designer
• Contract Engineer
• Data Analyst Renewable Energy
• Designer Electricity
• Designer / Engineer Renewable 

Energy
• Designer HVAC
• DevOps Engineer
• Electronic Designer
• Energy Engineer

• E&I Engineer
• E&I Technician
• Electrical Engineer
• Engineering Coach
• E-plan Designer
• Facility Coordinator
• Field Technician
• HVAC Technician
• Industrial Cooling Technician
• Industrial Electrician
• Industrial Foreman
• Information Management Consultant
• Mechanical Engineer

• Microsoft Cloud Engineer
• Network Security Engineer
• Project Engineer Electricity
• Project Engineer HVAC
• Project Leader HVAC
• Project Leader Renewable Energy
• Real Time Software Engineer
• Sales Advisor Renewable Energy
• Service Engineer
• Site Manager Electricity
• System Engineer
• Technical Advisor Solar Panels
• Work Preparator

Onze vacatures :

KLAAR VOOR EEN CARRIÈRE MET EEN GEWELDIGE TOEKOMST IN ÉÉN VAN ONZE BEDRIJVEN?
GA DAN NAAR: JOBS.VINCI-ENERGIES.BE
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Missie: het bevorderen van    Visie: 

infrastructuuroplossingen    wereldwijde expertise 

voor een betere              verbonden door 

mobiliteit       een sterk merk 

Heb je interesse? Neem een kijkje op onze site 

https://www.colas.be/nl/ 

 

Colas Belgium maakt deel uit van de groep Colas, Wereldwijd de nummer 1 in de wegenbouw. Colas Belgium is 
gespecialiseerd in wegenwerken, stadsplanning en infrastructuur.  

Als belangrijke speler in de wegenbouw is de Groep Colas Belgium steeds op zoek naar talenten om haar teams te versterken. 
Wij hebben een waaier aan jobopportuniteiten waar je als pas afgestudeerde je eerste stappen in het werkveld kan zetten en 
waar je je talenten optimaal kan benutten.  

• Heb je nog geen zicht op welke richting je uit wil?  

Geen nood! Binnen onze Colas groep heb je de mogelijkheid om dit te ontdekken door middel van een “Young Graduate 
Program”.  
Wat houdt dit in? Gedurende een periode van 6 tot 9 maanden kan je verschillende departementen doorlopen onder de vorm 
van een vast contract.  
Welke departementen zijn mogelijk?  

 Werf (wegenis, riolering, asfalt en beton) 

 Studiedienst + BIM 

 Topografie  

 Labo’s  

 Asfaltproductiecentrales 
 

Samen stellen we een programma op maat op, volledig afhankelijk van je eigen interesses. Na afloop heb je de mogelijkheid 
om in 1 van deze departementen verder te gaan.  

 Mogelijkheid om binnen 1 agentschap te werken of verschillenden binnen Vlaanderen, Wallonië of Brussel.  
 

• Heb je wel al zicht op de richting die je uit wil?  

Door onze grootte is Colas steeds op zoek naar Young Potentials in alle departementen. Wil je meteen starten in de uitvoering 
of liever toch in een binnendienst? Dit is allemaal mogelijk.  

Als adjunct-werfleider sta je in voor de administratieve en organisatorische opvolging van alle activiteiten op de werf. Samen 
met je verantwoordelijke sta je in voor de werfvoorbereiding, voor de analyse van het bestek en plannen en voor de planning 
van zowel personeel als materieel. Je pakt op het terrein de organisatie- en uitvoeringsproblematieken aan, je volgt de 
vordering van de werken op en je informeert jouw verantwoordelijke op regelmatige basis over het verloop ervan. 
 
Als adjunct-calculator bereken je de kostprijs van onze infrastructuurprojecten op basis van meetstaten en lastenboeken. Je 
analyseert bestekken en plannen, onderhoudt contacten met leveranciers, onderaannemers en openbare besturen en je zorgt 
voor een efficiënte dossieroverdracht binnen het projectteam.  
 

• Wat bieden we?  

Binnen een jonge en dynamische werksfeer bieden we een gevarieerde en uitdagende functie met doorgroeimogelijkheden in 
België alsook op internationaal vlak, permanente opleidingsmogelijkheden en een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met 
extralegale voordelen waaronder een firmawagen.  

Young Graduate Program—Colas Belgium  
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Jonas De Laet
Assistent Werfl eider Infra, afgestudeerd als bachelor

bouwkunde in 2019

“Ik heb na mijn stage gekozen om bij DCA te blijven 
omdat dit een bedrijf is met afdelingen in verschillende 
sectoren. Er zijn werven in zowel bouw, wegenbouw als 
burgerlijke bouwkunde. Binnen DCA zijn dus steeds zeer 
veel mogelijkheden. Momenteel ben ik aan het werk op 
een collector werk in Wichelen. Een werk waar ik zowel 
wegenbouw als burgerlijke bouwkunde te zien krijg. 

Ideaal als de interesse in beide afdelingen groot is!”

Jeroen Van Dooren
Assistent Werfl eider bouw, afgestudeerd als bachelor 

bouwkunde in 2019

“DCA is een groeiend bedrijf met een heel divers 
aanbod van bouwprojecten. Zowel op de werf als op 
kantoor zijn alle collega’s steeds bereid je te helpen. Dit 
maakt dat je zelf van iedereen ook veel kan bijleren. Op 
de werf zijn er daarnaast ook nog eens zeer ervaren 
ploegbazen waarop je op elk moment kan terugvallen.”

Ga naar WWW.DCA.BE/JOBS om te ontdekken naar welke
profi elen we momenteel op zoek zijn of solliciteer spontaan.

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

KOM ONS
DCA TEAM
VERSTERKEN!

KOM ONS
DCA TEAM
VERSTERKEN!
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“DAGELIJKSE SLEUR 
BESTAAT 

HIER NIET.”

Mijn stage bij de technische dienst van 
Jan De Nul was een openbaring. Van 
de schoolbanken ging ik meteen naar 
Argentinië, waar ik geregeld aan boord 
mocht. Ik leerde bestekken schrijven, 
equipment opmeten en uittekenen. In-
tussen werk ik als Technical Superin-
tendent mee aan nieuwe installaties op 
de schepen. Elke dag opnieuw leer ik 
bij van een ervaren en diverse crew. Zo 
draag ook ik mijn steentje bij in grote 
projecten.

“ELKE DAG IS ANDERS. NÉT DIE 
VARIATIE MAAKT HET ZO 

INTERESSANT.”

De omvang van een project en de grote 
verscheidenheid van onze activiteiten 
maken mijn job enorm boeiend. Elk dag 
is anders, waardoor ik veel bijleer. Net 
die variatie is zo interessant. ’s Morgens 
ga ik rechtstreeks naar de site, waar ik 
het grootste deel van de dag blijf. Met 
de stortbaas bespreek ik de planning 
en eventuele problemen. Nadien zijn er 
altijd een heleboel andere zaken die ter 
plaatse geregeld of opgevolgd moeten 
worden. 

J O B S . J A N D E N U L . C O M

TECHNICAL SUPERINTENDENT
MATTIAS DECROP

WERFLEIDER
ELIEN VAN NIEUWENBORGH

SUPERINTENDENT DREDGING WORKS
ANDREAS VAN HULLE

“WERKEN VOOR JAN DE NUL 
GROUP IS ÉCHT EEN DAGELIJKSE 

VERRIJKING!”

Ik studeerde af als master in de in-
dustriële wetenschappen: bouwkunde. 
Daarna liet ik er geen gras over groei-
en. Niet veel later was ik al aan de slag 
als werfleidster bij de bouw van een 
School van Morgen in Assenede. Zes-
tien maanden lang leidde ik de bouw 
in goede banen. Ik was verrast welke 
verantwoordelijkheden ik onmiddellijk 
als starter kreeg. Door mijn nieuwsgie-
righeid leerde ik elke dag ongelofelijk 
veel bij. Werken voor Jan De Nul Group 
is écht een dagelijkse verrijking!
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Veel succes met de zoektocht naar jouw perfecte job! 

Gelieve “vacatopia” te vermelden bij je solicitatie. 

 

 

Voor bijkomende info, contacteer 

Utopia.denayer@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Met veel dank aan quaestor Sarah Van Autenboer en redactor Jarne Nuyens. 
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