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Employer branding 
met een lokale toets.
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Wil je je regionaal positioneren en 
ben je overtuigd van de tastbare 
kracht van de krant?
 

Kies dan voor een van onze regioformules:

Full Story

Triple Story

Brand Impact
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Regioformules.
Full Story

REGIOFORMULES

Creëer impact & inspireer talent met een paginagrote 
testimonial in de Jobat-krant.

AUTHENTIEK VERHAAL
Onze professionele journalist en fotograaf brengen jouw werkgeversmerk op 
een authentieke manier naar voor.

REGIONAAL
Kies de provincie van jouw voorkeur en jouw bedrijfsverhaal geniet van een 
maximaal bereik dankzij onze regionale toptitels.

EXCLUSIEF
Jouw plaats in de redactionele pagina’s is exclusief voorbehouden aan 
jouw organisatie en verhaal. Je beschikt over een volledige 2de pagina 
in de gekozen provincie. Maximale visibiliteit gegarandeerd.

ONLINE EXPOSURE
We versterken je offline bedrijfsverhaal met een online campagne: je 
verhaal verschijnt op Jobat.be en markmagazine.be én in een gerichte 
Facebook-campagne. 

Mooie kansen voor getalenteerde 
en gemotiveerde medewerkers

WERKEN BIJ DEME - STORYTELLING

Van de universiteitsbanken 
recht naar DEME

In juni 2018 studeerde Elien Goris (24) af als 
burgerlijk ingenieur bouwkunde aan de KU 
Leuven, drie maanden later was ze aan de 
slag bij DEME. 

“Ik kende DEME al langer en wist dat het een 
fijne werkgever was. Mijn activiteiten situeren 
zich tussen de afdelingen uitvoering en tende-
ring, gericht op maritieme civiele werken zo-
als o.a. kaaimuurconstructies, aanlegsteigers 
en tunnels. Wij bereiden mogelijke projecten 
voor, maken plannen op, bekijken de risico’s, 
denken na over de uitvoeringsmethodes, enz. 
Ik leer dagelijks bij via de ervaringen van col-
lega’s, via trainingen en door eigen initiatief. Ik 
krijg bovendien de ruimte om uit zoeken wel-
ke richting ik de komende jaren wil uitgaan, 
wellicht met de focus op projectuitvoering.” 
Naast de inhoudelijke kant van het werk is 
Elien zeer te spreken over een aantal rand-
voorwaarden die het werken prettig maken bij 
DEME. “Als het uitkomt, kan ik gebruikmaken 
van satellietkantoren overal in het land, de 
fietsvergoeding vind ik een bonus en ook de 

heerlijke gerechten in het restaurant kan ik 
niet meer missen.”

Onderdompeling in de 
praktijk

Hendrik Nonneman (50) studeerde Tro
pische Landbouw en was verschillende 
jaren actief in Afrika als coöperant bij een 
Belgische NGO voor ontwikkelingssamen
werking. Na een korte periode bij een aan
nemingsbedrijf kwam Hendrik in dienst bij 
DEME als calculator Benelux. 

“Om de stiel te leren werd ik enkele maanden 
tewerk gesteld als matroos. Eerst aan boord 
van een baggerschip waar ik de sleepkop pro-
per maakte en een pompwaaier leerde ver-
vangen. Daarna op een kraanponton in Dene-
marken om erosiebescherming aan te leggen 
rond de pijlers van de Storebeltbrug. Die on-
derdompeling in het veld was van onschatbare 
waarde.”
Op de Benelux-afdeling mocht Hendrik mee 
pionieren met de bouw van het eerste offshore 
windmolenpark op de Thornbank. “Daarna 
kwam ik op het DEME Competence Centre 

terecht waar we design en build projecten en-
gineerden en begrootten. Ondertussen ben ik 
doorgegroeid tot hoofd van de begrotingsafde-
ling van de milieutak bij DEME. De diversiteit 
aan taken, het innovatieve karakter van de 
projecten en de talloze opportuniteiten zor-
gen ervoor dat ik iedere dag, ook na meer dan 
20 jaar, met veel plezier kom werken. Op onze 
afdeling zijn we trouwens nog volop op zoek 
naar enkele enthousiaste no-nonsens mede-
werkers.”

Technisch en commercieel 
denken
Een combinatie van techniek en commer
cieel denken: dat is in een notendop de es
sentie van de job van Joachim Tullii (26). 
De officiële functieomschrijving van de bio
ingenieur uit Gembloux is tender engineer. 

“Ik maak voornamelijk offertes maar krijg in-
tussen ook de kans om werken die in uitvoe-
ring zijn van dichterbij te volgen als project-en-
gineer. Aan een offerte zijn veel verschillende 
aspecten verbonden, zowel op technisch als 
contractueel en financieel vlak. Het doel is om 
een competitief kwalitatief dossier te maken 
dat zowel voor de klant als DEME een win-win 
situatie oplevert.” 
Naast een opleiding Nederlands volgt 
Joachim permanent diverse interne bijscho-
lingen onder meer rond risicoanalyse en wet-
geving van overheidsopdrachten. “Wat mij 
vooral aanspreekt bij DEME is de vlotte com-
municatie tussen de collega’s en de diverse af-
delingen. Daarnaast ben ik ook gecharmeerd 
door het ‘sportieve’ aanbod. Zo leven we ons 

met de collega’s regelmatig uit tijdens de mid-
dagpauzes door in de buurt te gaan joggen. 
Ook worden er verschillende andere groeps-
activiteiten georganiseerd waardoor je mekaar 
beter leert kennen. Dat zorgt voor een toffe 
werksfeer onder vrienden -collega’s.”

Opportuniteiten om te 
groeien 
Na een spontane sollicitatie vond Ellen 
De Wilde (27) begin 2019, de job van haar 
leven bij DEME.

“Ik heb een diploma geologie en marine we-
tenschappen op zak. Marine wetenschappen 
is een boeiende materie waarbij je facetten 
oppikt over ecologie, natuur, zeeën, rivieren… 
Ik startte eerst in een studiebureau en kreeg 
nadien mijn kans bij DEME op de tender-afde-
ling waar Hendrik ook werkt. Er komt veel op 
me af, ik beheers nog maar een fractie van wat 
er allemaal te doen is. Gelukkig word ik niet 
aan mijn lot overgelaten, ik krijg de kans om 
via het leerplatform van DEME uiteenlopende 
opleidingen te volgen zoals de verplichte the-
oretische cursus bagger-, kust- en oeverwer-
ken.” Ellen werkt voornamelijk op het hoofd-
kantoor in Zwijndrecht. “Ik woon niet veraf 
en fiets dagelijks naar het werk, van files heb 
ik geen last. Met het uitstippelen van een car-
rièrepad ben ik nog niet bezig nu, ik ben vooral 
blij om te kunnen werken in een dynamisch 
bedrijf met enorm veel uitdagingen en toffe 
collega’s.”

Meer info over openstaande vacatures: 
join.deme-group.com

DEME is een wereldwijd actieve internationale groep gespeciali-
seerd in onder meer baggerwerken, landwinning, oplossingen voor 
de offshore-energiemarkt zoals de bouw van windmolenparken, 
civiele werken en milieuoplossingen. In een groot huis met vele 
kamers zoals DEME liggen er volop opportuniteiten voor getalen-
teerde medewerkers. Elien, Hendrik, Joachim en Ellen vertellen 
waarom werken bij dit bedrijf zo aantrekkelijk is.

Voor de job van je leven, dicht bij huis

Elien, Hendrik, Joachim en Ellen zijn enthousiast over hun werk bij DEME.
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Regioformules.

Uitbreiding naar extra provincies of extra nieuwsmerken is mogelijk. Vraag de tarieven op bij je persoonlijke Jobat-adviseur.

REGIO MERKEN BEREIK BASISFORMULE 
1 VERSCHIJNING

Nationaal 2.632.140 € 24.030

Nationaal 489.940 € 12.015

Regionaal  –  Antwerpen 506.080 € 9.626

Regionaal  –  Limburg 366.420 € 8.755

Regionaal  –  Vlaams-Brabant 322.350 € 8.598

Regionaal  –  Oost-Vlaanderen 398.470 € 8.147

Regionaal  –  West-Vlaanderen 263.570 € 6.566

+

+ + +

+

+

Full Story   I   Prijzen
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Creëer een krachtige serie van 3 verhalen 
& inspireer talent via de Jobat-krant.

UNIEKE REEKS VAN VERHALEN
In een reeks van drie opeenvolgende verschijningen krijgen lezers een inkijk in 
wat jouw organisatie uniek maakt: Waar staan jullie voor? Wie zijn de mensen 
achter de organisatie? ... Krachtige verhalen die je werkgeversmerk bevestigen.

REGIONAAL
Kies de provincie van jouw voorkeur en jouw bedrijfsverhaal geniet van een 
maximaal bereik dankzij onze regionale toptitels.

EXCLUSIEF
Jouw plaats op de coverpagina (1/3 pagina) is exclusief voorbehouden voor 
jouw bedrijfsverhaal. Per editie wordt slechts één organisatie toegelaten. 

ONLINE VERSTERKING
We versterken je offline bedrijfsverhaal met een online campagne: je verhaal 
verschijnt op Jobat.be. Bovendien gaat elk van de drie verschijningen gepaard 
met een gerichte Facebook-campagne, zodat profielen uit de streek met het 
juiste profiel jouw verhaal te zien krijgen.  

REGIOFORMULES

Meer aanwerven op basis van talent en motivatie
De digitalisering heeft een impact op de hele arbeidsmarkt.
Volgens sectorfederatie Agoria zullen 4,5 miljoen werkenden
hun skills regelmatig moeten upgraden. ICT-consultancybureau
Elmos uit Mechelen speelt daar op in met de aanwerving van een
competence manager.

“Ook studenten willen

dingen maken. Het

onderwijs moet zich

heruitvinden.”

Kevin DeRudder,

competence manager Elmos

Kevin DeRudder van Elmos.

Test

TUSSENTITEL

ELMOS SCHAKELT COMPETENCE MANAGER IN OM WERKNEMERS TE VERSTERKEN

Company Profile: ENGIE

Ontwikkelingskansen in de Kerncentrale van Doel
Voor Suzy Kerstens (25) was het even zoeken naar de juiste studierichting
enwerkomgeving. Na haarmiddelbare studies proefde zevande opleiding
vliegtuigtechniek maar het was niet helemaal wat ze ervan verwachtte.
Toen ze het aanbod kreeg om bij ENGIE te starten in een ‘werk-studie’
traject greep Suzy haar kans.

“Ik combineerde mijnwerk bij ENGIE
meteenopleidingelektromechanica
aan de hogeschool. Dat was best
pittig maar achteraf gezien ben
ik heel blij dat ik deze stap zette.
Ik werkte drie dagen en liep twee
dagen school. Eigenlijk is het een
ideale formule waarbij je al een
inkomen verdient en tegelijkertijd
nog een theoretische studie volgt
waardoor je carrièrekansen
toenemen.”

Variatie
Suzywas de afgelopen jaren aan de
slagalselektricienindemaintenance

afdeling in de kerncentrale van
Doel, recent maakte ze de overstap
naar de functie van field operator.
“Ik volg momenteel een opleiding
als field operator en tegelijkertijd
leer ik het vak op de vloer. Doel 3 is
ons werkterrein. We controleren de
toestand van de leidingen, kijken en
luisteren of er geen afwijkingen zijn,
we wisselen of spoelen filters, enz.”

Voor Suzy biedt haar werk tal van
uitdagingen. Variatie is troef, geen
dag is dezelfde. “We krijgen heel
veel verantwoordelijkheden en
zitten niet in een strak stramien.
Eigen initiatieven worden sterk

op prijs gesteld. In een team met
overwegend mannelijke collega’s
voel ikmehelemaal thuis. Bovendien
spreekt het ploegensysteem me erg
aan: ik werk drie weken met een
vroege-, middag- en late shift en
ben daarna drie weken thuis. Dat
zorgt voor een mooi evenwicht

waarin ik me goed kan vinden.
Bij ENGIE zijn alle puzzelstukken
op zijn plaats gevallen.” In de
kerncentrale van Doel is er ook een
speciaal programma om meet- en
regeltechnici op te leiden.

engie.be/jobs

Het consultancybedrijf gaat in zee met
Kevin DeRudder met de bedoeling het
opleidingsaanbod en groeipad van de
consultants naar een hoger niveau te
tillen. “Op basis van persoonlijke ge-
sprekken en een skills matrix stippelen
we samen een groeipad uit. Dat gebeurt
niet enkel reactief, maar ook proactief.
Op die manier geven we mee vorm aan
de persoonlijke ambities van onze con-
sultants en zorgen we ervoor dat ze de
digitale skills die morgen nodig zijn,
vandaag al eigen zijn”, vertelt de com-
petence manager.

Al is learning on the job volgens hem
niet voldoende om de war for talent
aan te pakken. Volgens DeRudder, die
een aantal jaren les heeft gegeven, is
het klassieke lesgeven voorbijgestreefd.
“Belgen zijn goed in dingen ontwik-
kelen. Ook studenten willen dingen
maken. Hogescholen en universiteiten
focussen te veel op kennis. Wil je meer
mensen naar technische richtingen lei-

den, dan moet je praktijklessen en de
nieuwste technologieën aan bod laten
komen. Ook de goesting om te groeien
en bij te leren, kan al op de schoolban-
ken worden meegeven. Het onderwijs
moet zich heruitvinden”, stelt hij.

MOTIVATIE
Doordeaanwerving vaneencompeten-
ce manager kan het bedrijf bovendien
zijn aanwervingsstrategie aanpassen.
“We kunnen nog meer aanwerven op
basis van talent en niet enkel op skills
die kandidaten al bezitten. Elmos leidt
ook kandidaten op die geen klassieke
ICT-opleiding hebben gevolgd, maar
wel een gezonde interesse hebben in
de sector. Op basis van betaalde oplei-
dingen en stages worden werknemers
klaargestoomd voor hun job. We kiezen
er bewust voor om bij de aanwerving
niet te werken met testen, maar enkel
met een gesprek en een attitudegericht
interview. Kennis kun je bijbrengen.
Intrinsieke motivatie en leerbaarheid

zijn belangrijker”, verkondigt Liesbeth
Debruyn, General Manager van Elmos.
“Niet enkel technische skills zoals func-
tionele en business analyse of proces-
verbetering komen aan bod, ook soft
skills zijn belangrijk in onze sector.
ICT’ers moeten met veel verschillende
partijen samenwerken. De juiste atti-
tude en inlevingsvermogen zijn zeker
even belangrijk dan de pure ICT-skills”,
vult Kevin DeRudder aan.

7.000 EXTRA ICT-PROFIELEN
Ook volgens Jeroen Franssen, Lead ex-
pert Talent & Labour Market bij sector-
federatie Agoria, moeten bedrijven in-

profielen nodig heeft. Maar digitalise-
ring manifesteert zich ook in andere
sectoren. We moeten ervoor zorgen
dat ICT-profielen sneller de combina-
tie kunnen maken tussen ICT en toe-
passingsgebieden zoals health care,
logistiek of finance. De vraag naar ICT
is namelijk groter buiten de ICT-sector.
Opleidingen spelen daar nog te wei-
nig op in. Het zal de komende jaren
dus belangrijk zijn voor werkgevers en
werknemers om kennisgaten uit oplei-
dingen zelf te compenseren”, zegt hij.

Bart Roggeman

Suzy Kerstens, field operator

zetten op opleidingen: “Uit onze ana-
lyse ‘Shaping the future of work’ blijkt
dat de ICT-sector tegen 2030 7.000 extra

Regioformules.
Triple Story
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REGIO MERKEN BEREIK BASISFORMULE 
1 VERSCHIJNING

Nationaal 2.632.140 € 21.873

Nationaal 489.940 € 11.334

Regionaal  –  Antwerpen 506.080 € 9.237

Regionaal  –  Limburg 366.420 € 8.832

Regionaal  –  Vlaams-Brabant 322.350 € 8.697

Regionaal  –  Oost-Vlaanderen 398.470 € 8.301

Regionaal  –  West-Vlaanderen 263.570 € 6.915

+

+ + +

+

+

REGIOFORMULES

Regioformules.
Triple Story   I   Prijzen

Uitbreiding naar extra provincies of extra nieuwsmerken is mogelijk. Vraag de tarieven op bij je persoonlijke Jobat-adviseur.
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We vertalen je verhaal naar een digitaal, 
native artikel met toevoeging van 
call-to-actions.

Je native artikel verschijnt op één 
nieuwssite in één provincie (naar keuze).

We garanderen 2.200 lezers.

€ 3.025

REGIOFORMULES

Breid je Full of Triple Story uit met een Digital Story.
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Regioformules.
Brand Impact

Activeer talent met een sterk visueel concept en 
een straffe call-to-action in de Jobat-krant.

TOP OF MIND
Maak de klik tussen je merkidentiteit en de geknipte kandidaat door het gezicht 
van je organisatie te laten zien in een corporate advertentie. Een sterk visueel 
concept vergezeld door een duidelijke call-to-action trekt de juiste kandidaten 
naar je jobsite.

GEZIEN WORDEN WAAR JIJ HET WIL
Kies zelf in welke provincie je jouw corporate advertentie wil laten schitteren. 
Je geniet van maximale impact dankzij onze regionale toptitels.

EXTRA SUPERPOWER ONLINE
Bij deze Brand Impact campagne verschijnt je advertentie ook digitaal via 
Google Display Advertising. We tonen ze aan relevante kandidaten en 
creëren extra traffic naar je jobsite. 
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BEREIK 1/1 PAG 1/2 PAG 1/3 PAG 1/4 PAG 1/6 PAG 1/8 PAG

Horizontaal 168 mm H x 229,8 mm B 111 mm H x 229,8 mm B 111 mm H x 152,2 mm B 111 mm H x 113,4 mm B

Verticaal 340 mm H x 229,8 mm B 340 mm H x 113,4 mm B 168 mm H x 113,4 mm B 111 mm H x 74,6 mm B

Nationaal – 
combi NS/HLN/GVA/HBVL 2.632.140 € 28.270 € 19.950 € 11.710 € 9.420 € 5.930 € 4.750 

Nationaal – DS 489.940 € 14.135 € 7.980 € 5.855 € 3.140 € 2.080 € 1.900

Regionaal – Antwerpen 506.080 € 11.325 € 6.395 € 4.690 € 2.520 € 1.665 € 1.520

Regionaal – Limburg 366.420 € 10.300 € 5.820 € 4.265 € 2.295 € 1.515 € 1.385

Regionaal – Vlaams-Brabant 322.350 € 10.115 € 5.715 € 4.190 € 2.250 € 1.490 € 1.380

Regionaal – Oost-Vlaanderen 398.470 € 9.585 € 5.415 € 3.970 € 2.130 € 1.410 € 1.290

Regionaal – West-Vlaanderen 263.570 € 7.725 € 4.365 € 3.200 € 1.715 € 1.135 € 1.035

 Basisprijzen voor 1 verschijning. 

• 50% korting bij 2de inlassing
• 70% korting bij 3de inlassing

REGIOFORMULES

Uitbreiding naar extra provincies of extra nieuwsmerken is mogelijk. 
Vraag de tarieven op bij je persoonlijke Jobat-adviseur.

Regioformules.
Brand Impact   I   Prijzen
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Regionale targeting: 

Targeting op datasegment:

• Als je je employer brand verder in de regio wil verspreiden
• De bannering is te zien op één nieuwssite in een regio 
   naar keuze

OF

• Als je specifieke knelpuntprofielen wil bereiken
• De bannering is te zien over de zes nieuwssites heen

Breid Brand Impact uit met online bannering.

REGIOFORMULES

MAAK JE KEUZE UIT:

300.000 impressies

€ 3.500
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Regioformules.
MEER INFO?

Contacteer ons: 
info@jobat.be l 02 467 48 00


