
Deze week: extra jobs 
in techniek & engineering

TECHNIEK &
ENGINEERING

Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.

Volgende week in Jobat:
werken in de bouw   

WAT MET KNELPUNTBEROEPEN?

Als er op de arbeidsmarkt één hardnekkige vorm van discriminatie blijft opspelen, 
dan is het die ten aanzien van oudere kandidaten. Maar geldt dat ook voor hardnekkige 
knelpuntberoepen zoals bij technici?

“Discussies over 
diversiteit op de arbeids-

markt gaan bijna altijd 
over achterstelling van 

allochtonen en vrouwen. 
Het lijkt op die manier 
alsof andere groepen 

geen achterstelling 
kennen.”

Stijn Baert, 
professor arbeidseconomie UGent

Fictieve cv’s uitsturen naar echte vacatures: dat is 
het principe van praktijktesten. Telkens wordt een 
bepaald minderheidskenmerk aan één van de kan-
didaten toegevoegd. Vervolgens vergelijkt men de 
respons van de werkgevers op deze cv’s om even-
tuele aanwervingsdiscriminatie in kaart te brengen. 
Onderzoekers Louis Lippens en Stijn Baert van 
UGent @ Work hebben de wereldwijd uitgevoerde 
praktijktesten in de voorbije vijftien jaar opnieuw 
geanalyseerd en kwamen te weten waarop die dis-
criminatie van toepassing is.

1. VOORAL LEEFTIJD DUS
Uit het onderzoek bleek dat oudere jobkandidaten 
gemiddeld 40 procent minder positieve reacties 
kregen op hun sollicitaties dan volstrekt gelijkwaar-
dige kandidaten met een jongere leeftijd. “In tegen-
stelling tot bij etnische discriminatie lijkt leeftijdsdis-
criminatie ook helemaal niet af te nemen over de 
tijd. Bovendien is de gemeten leeftijdsdiscriminatie 
een stuk hoger in Europa dan in Amerika”, stelt 
Stijn Baert, professor arbeidseconomie vast. Terwijl 
de gebruikte leeftijden én leeftijdsverschillen in de 
Amerikaanse praktijktesten een pak hoger lagen 
dan die in Europa. Leeftijd is een vooraanstaande 
vorm van discriminatie, maar niet de enige. Zo kun-

nen, ook in Vlaanderen, een arbeidsbeperking of 
uiterlijke kenmerken voor ongeveer dezelfde mate 
van discriminatie zorgen. Maar discriminatie op ba-
sis van seksuele geaardheid wordt bij ons niet echt 
vastgesteld.

2. MANNEN VERSUS VROUWEN
Een bewijs voor genderdiscriminatie bij aanwerving 
is er niet (uitgesproken). Er bestaan hier namelijk 
grote verschillen tussen praktijktesten. Soms wor-
den vrouwen gediscrimineerd, maar in andere ge-
vallen net mannen. Mogelijk werkt de oververtegen-
woordiging van mannen of vrouwen in bepaalde 
beroepsgroepen en sectoren aanwervingsdiscrimi-
natie tegenover de minst vertegenwoordigde groep 
verder in de hand.

3. ETNICITEIT
Als het om discriminatie bij aanwervingen gaat, dan 
spreekt men al snel over etniciteit. “Toen de CEO 
van de VRT, Frederik Delaplace, onlangs in De 
zevende dag kwam uitleggen hoe hij meer diversi-
teit op televisie wou nastreven, werd de discussie 
meteen verengd tot meer mensen met een migratie-
achtergrond”, merkt Stijn Baert op. “Discussies over 
diversiteit op de arbeidsmarkt gaan bijna altijd over 

achterstelling van allochtonen en vrouwen. Het lijkt 
op die manier alsof andere groepen geen achter-
stelling kennen. Of toch veel minder. En dat is fout.”
Let wel: etniciteit is een grond voor discriminatie. Al 
ligt dit percentage over alle praktijktesten heen iets 
lager: met name op ongeveer 34 procent minder po-
sitieve reacties voor minderheden. Maar er zijn ook 
grote verschillen op dit vlak. “Zo krijgen sollicitanten 
met een Maghrebijns-Arabische of Midden-Ooster-
se achtergrond zo’n 45 procent minder positieve 
reacties dan sollicitanten zonder migratieachter-
grond. Tegelijkertijd is er amper aanwervingsdiscri-
minatie ten opzichte van sollicitanten uit Noord- of 
West-Europese minderheidsgroepen”, klinkt het.

4. WAT MET KNELPUNTBEROEPEN?
Leeftijdsdiscriminatie lijkt niet af te nemen bij ho-
gere krapte op de arbeidsmarkt. Dat is enigszins 
verrassend. “Immers, wanneer je een oudere job-
kandidaat wandelen stuurt, zul je minder snel een 
andere kandidaat hebben, zodat je vacature blijft 
openstaan”, aldus Baert, die er wel aan toevoegt 
dat in eerder onderzoek wel werd gevonden dat et-
nische discriminatie lager lag bij knelpuntberoepen.

William Visterin

Grootste discriminatie 
bij aanwervingen: leeftijd



Indien één van deze opportuniteiten jou aanspreekt, reageer dan snel en mail naar jobs@christeyns.com

www.christeyns.com

Christeyns NV in Gent, werd  70 jaar geleden 
opgericht, en is inmiddels uitgegroeid tot een 
internationaal georganiseerde detergenten 
en chemicaliën groep met meer dan 900 
medewerkers, actief in meer dan 30 landen, en 
een omzet van meer dan 350 miljoen euro.  De 
combinatie van een sterke positionering als 
business partner op de B2B markt, en een reeks 
geslaagde overnames, heeft ervoor gezorgd dat 
Christeyns een internationale speler is geworden 
in de top van de markt. De producten van het 
bedrijf vinden hun afzet in o.a. de professionele 
markt van de industriële wasserijen, de 
oleochemie, de voedingsindustrie, ...

De afdeling Professional Laundry is marktleider 
in West Europa en in België. Deze positie werd 
verworven door een sterke servicegerichtheid 
en een continu doorgedreven research inzake
nieuwe technologische ontwikkelingen.

Om de permanente groei verder te kunnen
garanderen, is Christeyns op zoek naar (m/v/x):

ACCOUNT MANAGER
ANTWERPEN-LIMBURG

De functie:

• Je staat in voor het uitdiepen van onze relatie met de professionele wasserijen in 
de regio, naast het genereren van nieuwe relaties bij een aantal prospecten. 

• Je begeleidt projecten m.b.t. de waskwaliteit bij klanten, en staat in nauw overleg 
met het technologisch departement om vragen op de markt  van een degelijk 
onderbouwd antwoord te voorzien.

• Je staat in voor het genereren van nieuwe relaties bij een welomlijnd aantal 
prospecten, waar je met jouw vakkennis en technische bagage, de uitdagingen 
vertaalt in concrete Christeyns-toepassingen. 

• Je volgt de technische evoluties op de markt en binnen de Christeyns groep, je 
neemt deel aan de technische trainingen binnen de Christeyns Academy.

• Je rapporteert aan de Operations Director België, met wie je in een aanvangsfase 
overlegt omtrent de lange termijn samenwerkingen die je initieert.

Jouw pro� el: 

• Je hebt een opleiding op hoger technisch niveau, met een basis scheikunde of 
textiel. 

• Je hebt een eerste werkervaring achter de rug.

• Je woont bij voorkeur in de regio Antwerpen-Limburg.

• Je houdt van autonomie en commerciële uitdagingen.

PROCESINGENIEUR HIGH TECH 
CHEMIE ANTWERPEN-LIMBURG

De functie:

• Je bent in eerste instantie verantwoordelijk voor het opvolgen van de waspro-
cessen en installaties bij onze Belgische klanten.  Je registreert de verschillende 
parameters en rapporteert die aan de accountmanager, interne specialisten en 
klanten. 

• Na een gedegen intern opleidingstraject word je vertrouwd gemaakt met 
wasprocessen,  doseerinstallaties,  en de verschillende Christeyns systemen en 
producten. Na verloop van tijd verricht je ook preventieve ingrepen op het vlak 
van onderhoud en ondersteun je de opbouw van projecten bij de klantn. 

• Je groeit op termijn uit tot een  business partner voor de klanten. Je neemt deel 
aan commerciële meetings, samen met de accountmanager, maar je identi� ceert 
ook optimalisatiemogelijkheden op het vlak van automatisering en rationalisatie. 

• Je rapporteert aan de Operations Director  België, en maakt deel uit van een team 
van applicatiespecialisten.

Jouw pro� el: 
• Je hebt een hogere technische opleiding genoten, of bent gelijkwaardig door 

ervaring.
• Je hebt professionele kennis van het Frans.
• Je hebt een eerste ervaring achter de rug in een professionele en technische 

omgeving.

Aanbod:
• Een stabiel bedrijf dat permanent groeit en evolueert. 
• Technisch commerciële functies op niveau in een stabiele markt.
• Mogelijkheid om te werken vanuit een home o�  ce. 
• Werken bij de marktleider in Europa en België.
• Een job met afwisseling tussen technische en commerciële aspecten. 
• Een degelijk verloningspakket. 

Interesse?

Commercieel Medewerker – voltijds

Commercieel Medewerker – deeltijds

WANT WAT WE NODIG HEBBEN is een commerciële en overtuigende persoonlijk-
heid die vanop kantoor (Zellik) en deels van thuis, een echte toegevoegde waarde 
heeft op commercieel vlak. Geen (louter) administratieve kracht dus.

WAAROM PRECIES JIJ?
Je hebt (mogelijks) al een stuk saleservaring of verkopen zit in je bloed. Je wil als 
interne sales je commerciële talenten gebruiken om nieuwe klanten aan te trekken.

WAT DE JOB INHOUDT?
Vanuit verschillende kanalen (interne departementen, telesales, marketingmails, 
agentschappen,…) komen leads tot bij jou terecht. Door het aanwenden van je com-
merciële vaardigheden, de juiste analyse en begeleiding zet je deze leads om in of-
fertes en nadien concrete campagnes. Je realiseert een meerverkoop waar mogelijk. 
Tevens kan je ook punctueel administratieve taken verwerken.

WAT OP JE CV STAAT is belangrijk, maar wellicht niet het allerbelangrijkste.  We re-
kruteren voornamelijk op basis van DNA. Je bent klantgericht doordat je een authen-
tiek en empathisch persoon bent en bent in staat een verhaal overtuigend te brengen.

Waar wij van houden is jouw commerciële flair: het gemak waarmee je de telefoon 
neemt en communiceert met klanten. De energie die je krijgt uit het behalen van je 
targets en deadlines. Je bent zeer hands-on. Andere mensen werken graag met je 
samen aangezien je open en integer bent. Bruggen vormen met andere mensen vormt 
voor jou geen probleem.

AANBOD
•  Een job boordevol uitdagingen bij de op één na meest aantrekkelijke werkgever van 

België (Randstad Employer Brand Research 2020).
•  Klantencontact uit verschillende sectoren en een gevarieerd takenpakket waarin je 

ook de ruimte krijgt om bij te leren en te experimenteren.
•  Een team met een duidelijke visie, een pak expertise en ambitieuze doelstellingen.
•  Een aantrekkelijk loonpakket met interessante extralegale voordelen, een uitgebreid 

flexplan en extra vakantiedagen.

Stuur zo snel mogelijk uw cv 
naar Roxanne.DeRyck@jobat.be.
Jobat, Z1 Researchpark 110, 1731 Zellik

Bij Jobat zoeken we Commerciële Medewerkers voor 
onze interne sales afdeling en we geloven dat jij 

een steengoede kandidaat bent.

ZNA zoekt: 
Technieker gebouwbeheer
Als professioneel technieker met passie voor je vak maak je deel uit van 
de dienst gebouwbeheersystemen en ben je mee verantwoordelijk voor 
de exploitatie, het beheer en de instandhouding van de gebouwbeheers-
systemen.

Projectingenieur elektriciteit/HVAC
Samen met je collega’s van de dienst technische projecten leid je renovatie- 
en nieuwbouwprojecten in goede banen en zorg je voor vernieuwingen van 
technische gebouweninstallaties van analyse tot en met oplevering.

Biotechnieker
Als biotechnieker ben je in ZNA mee verantwoordelijk voor het technische 
beheer van de medische toestellen. Je stelt diagnoses en depanneert bij pro-
blemen. Nadien volg je de reparaties en het onderhoud door externe partijen 
op.

Geïnteresseerd? Contacteer Natasha Pavlova, HR specialist, 
op 03 234 45 80 of via natasha.pavlova@zna.be

Meer informatie over ZNA op
www.zna.be ZNA is reuze



Geef 37.500 Antwerpenaren mee een thuis. 

Woonhaven Antwerpen is de grootste sociale huis-
vestingsmaatschappij in Vlaanderen. Elke dag staan 
320 collega’s klaar voor onze bewoners en gebou-
wen. Wij zijn momenteel o.a. op zoek naar een:

• Projectcoördinator architectuur
• Medewerker bouwkunde
• Schadebeheerder
• Binnenschrijnwerker
• Loodgieter
• Tegelzetter/bezetter/vloerder
• Medewerker sorteerpark

Ons aanbod? Werkzekerheid in ‘t Stad, een sterk 
pakket extralegale voordelen, een mooie werk-
privé balans & elke avond het gevoel dat je het 
verschil hebt gemaakt voor onze bewoners. 

Meer info & solliciteren  
 www.woonhaven.be/jobs

We hebben JE
in ons  team nodig!

We hebben JE
in ons  team nodig!

g e t  i n !
Check de volledige 

vacature op onze website
jobs.sirris.be

Wil je graag bijdragen aan het opzetten en uitvoeren van toegepaste R&D-, test- en 
demonstratieprojecten betre� ende on- en o� shore windenergie, energietransmissie en 
energietransitie in ons klimatologisch testlabo?

Project Engineer R&D & Testing Wind Energy | Antwerpen

Loop je warm voor een coole job in 
onze klimaatkamer om testcampagnes 
in goede banen te leiden en onze 
testlabo-infrastructuur te bedienen en te 
onderhouden?

Test Technician-Operator 
voor onze klimaatkamer 
| Antwerpen

Heb je ervaring met automatisering en 
een uitgesproken passie voor robotica? 
Wil je het innovatieve potentieel van 
robots verder exploreren voor industriële 
toepassingen?

Robotics Engineer Smart & 
Digital Factory | Kortrijk

Ben je een materiaalkundig ingenieur 
met een achtergrond in composieten 
en kunststo� en en wil je bedrijven 
adviseren met het realiseren van hun 
circulaire oplossingen?

Project Engineer | Composites 
- Plastics - Circular Economy 
| Leuven

Solliciteren via www.vanmarcke.com/jobs  
of naar jobs@vanmarcke.be

OOK ZOT VAN  
BADKAMERS &VERWARMING?
WIJ ZOEKEN COLLEGA’S!

 Verkoper Van Marcke Technics  
(Deurne, Wijnegem, Wilrijk, Herentals, Turnhout, ...)

 Calculator Sanitair (Wijnegem)

 Energieadviseur (Wijnegem)

 Service Technieker HVAC (provincie Antwerpen)

 Technical Advisor Watermanagement (nationaal)

Join our  
team!

Virtuele Jobbeurzen
Ontmoet tientallen rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.

Check onze beurskalender! 
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Techbedrijven strijden om ingenieurs
Grote Amerikaanse techbedrijven als Apple doen heel 
wat financiële inspanningen om te verhinderen dat hun 
ingenieurs overstappen naar concurrenten.

Sommige ingenieurs bij Apple kregen 
onlangs aandelenbonussen ter waar-
de van 50.000 tot 180.000 dollar 
(44.000 tot 158.000 euro). Dat moet 
verhinderen dat hun topingenieurs 
overstappen naar een rivaal zoals 
Meta, het moederbedrijf van Face-
book. De bonussen komen bovenop 

de gewone beloningspakketten van 
Apple. Dat alles meldt het persagent-
schap Bloomberg. 
Net als Meta investeert ook Apple 
fors in de ontwikkeling van technolo-
gie zoals rond augmented reality. 
Apple-oprichter Steve Jobs maakte 
er indertijd al een gewoonte van om 
sommige softwareontwikkelaars of 
-ingenieurs extra goed te vergoeden, 
soms zelfs een veelvoud van hun col-
lega’s. Omdat ze dat, volgens Jobs, 
ook waard waren. 
De aandelenbonussen, die Apple 
recent aanbood, werden overigens 
aangekondigd als ‘beloning voor 
goede prestaties’. Maar ze kunnen 
pas over vier jaar ten gelde worden 
gemaakt. Wat ervoor moet zorgen dat 
de betrokkenen gedurende die perio-
de bij het bedrijf werkzaam zullen blij-
ven. Voor wat, hoort wat.  (WiVi)



Ben je op zoek naar een nieuwe, 
uitdagende werkomgeving? 
AZ Turnhout verwelkomt je graag! 
Momenteel zoeken we een:

Interesse?
Voor inhoudelijke info, contacteer Jurgen 
Proost, zorgmanager, via 014 44 42 02 of 
Annemie Oris, hoofdverpleegkundige 
operatiekwartier, via 014 40 62 25.
Solliciteren kan tot en met 13 februari 2022, 
via het online sollicitatieformulier. Gelieve je 
motivatiebrief en cv toe te voegen.

Meer info over ons ziekenhuis, de 
volledige functieomschrijving en de 
sollicitatieprocedure vind je op 
www.azturnhout.be

Adjunct-hoofdverpleegkundige 
Operatiekwartier
Campusaanspreekpunt Sint-Elisabeth - voltijds - onbepaalde duur

Artsen en medewerkers kunnen bij jou terecht met vragen over de organisatie 
en de planning van het operatiekwartier van campus Sint-Elisabeth. Je zorgt 
voor de dagelijkse aansturing en werkverdeling van het OK-team, bestaande 
uit verpleegkundigen en logistieke en administratieve medewerkers. Je 
rapporteert aan de hoofdverpleegkundige.

Profi el: • Je bezit een bachelordiploma verpleegkunde (A1) aangevuld met (of 
verplicht op korte termijn te behalen): kaderopleiding Leiderschap in de Zorg 
of master in de verpleeg- en vroedkunde of master in het management en het 
beleid van de gezondheidszorg. • Je hebt bij voorkeur professionele ervaring op 
een operatiekwartier. • Je hebt uitstekende communicatieve en organisatorische 
vaardigheden en kan een team medewerkers motiverend coachen. 

Aanbod: • Collegiale werksfeer in een uitdagende, professionele werkomgeving, 
waar onze visie ‘Gast in ons huis’ en patiëntveiligheid een centrale rol innemen. 
• De kans om te groeien en bij te scholen. • Evenwichtig samengesteld loonpakket 
met overname van relevante anciënniteit. • Uitstekende verlofregeling.met overname van relevante anciënniteit. • Uitstekende verlofregeling.

AZ Turnhout is ook op zoek naar:

Verpleegkundigen 
Operatiekwartier 
voltijds of deeltijds (80% - 90%) 

Interesse?
Surf naar www.azturnhout.be en solliciteer 
online.

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?

Werken bij IOK is werken aan een betere samenleving met een hart voor de Kempen. 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega: 

IOK
IOK Afvalbeheer

       Word jij onze nieuwe collega? 

Scan de QR-code of kijk snel op onze website  www.iok.be/vacatures. 
Voor meer info neem contact op met de personeelsdienst, tel 014 58 09 91.

BOUWKUNDIG INGENIEUR 
Wil jij je expertise inzetten om infrastructuurprojecten 
te ontwerpen en op te volgen van begin – tot eindfase? 
Werk je graag in teamverband en hecht je belang aan 
een job met maatschappelijke meerwaarde? 
Bouw dan met ons mee aan de Kempen van morgen! 

Wat hebben we jou te bieden?
•  Een job met aantrekkelijke loonvoorwaarden 

aangevuld met tal van andere voordelen zoals  
maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatie-
verzekering, interessante groepsverzekering, 
cafetariaplan met mogelijkheid tot fietslease, ...

•  Een aangename work-life balance 
met glijdende werkuren en 
mogelijkheid tot telewerk. 

•  Extra verlof – en feestdagen 
die vrij op te nemen zijn 
zonder vastgelegde (bouw)
verlofperiodes.

▲

formaat totale advertentie 94mm x 108mm
formaat wit vlak: 85mm x 91mm

Gemeente Hooglede heeft 
momenteel vacatures voor:

Stel je kandidatuur 
tegen ten laatste 
17 november 2021. 

Stel je kandidatuur 
tegen ten laatste 
17 november 2021. 

Diensthoofd sociale dienst

Coördinator evenementen en noodplanning

Coördinator fi nanciële dienst
Gemeente Rijkevorsel heeft vacatures  (M/V/X) voor: 

Bibliothecaris-cultuurfunctionaris

Dienstencentrumleider

Gemeente Oud-Turnhout heeft vacatures (M/V/X) voor: 

Op zoek naar een 
boeiende job bij de 
overheid ? 

Werkenbijdeoverheid.be 
biedt je wekelijks nieuwe
jobs bij de overheid, ook in je regio.

Verdonck
Professional Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.
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