
Stad Geel gaat over tot de aanwerving van:

Directeur Academie voor 
Beeldende en Audiovisuele 
Kunsten
De Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten in Geel 
is een dynamische academie in het centrum van Geel. Meer dan 
900 leerlingen worden door een team van gedreven leerkrachten 
ondergedompeld in de wereld van de beeldende en audiovisuele 
kunsten. De directeur is de stuwende kracht en leidt de 
academie met aandacht voor goed beheer, de verschillende 
partners en een artistieke en aantrekkelijke uitstraling.

Bij Stad Geel worden kandidaten geselecteerd op basis 
van hun competenties en eventueel diploma. Er wordt 
geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, 
etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

VOORWAARDEN: • Je slaagt voor de schriftelijke proef die door-
gaat in de week van 18 april 2022. • De kandidaten die geslaagd 
zijn voor de schriftelijke proef worden uitgenodigd voor de 
mondelinge proef in de week van 11 mei 2022. •  De eerste 3 
kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke en monde linge 
proef worden uitgenodigd voor een assessment in de week van 
16 mei 2022. De indiensttreding is mogelijk vanaf 1 september 
2022. 

INTERESSE? Mail je kandidatuur uiterlijk op 31 maart 2022 om 
23u59 naar stedelijkonderwijs@geel.be. Je kandidatuurstelling 
bevat volgende documenten: sollicitatiebrief, cv, uittreksel 
uit de geboorteakte, kopie of afschrift van alle diploma’s en/
of getuigschriften die het bekwaamheidsbewijs vormen, uit-
treksel uit het strafregister (model 2) dat op de uiterste 
datum van inschrijving niet ouder is dan 3 maanden en een 
nationaliteitsbewijs.

MEER INFO? Voor bijkomende info kan je terecht bij de dienst 
onderwijs (014 56 64 00) of op www.geel.be. 

Als vrachtwagenmecanicien sta je in voor het uitvoeren van diverse 
herstellingen aan de voertuigen van onze klanten. Voor jou als 
elektromecancien vormen de elektrische aansluitingen in een 
vrachtwagen daarbij ook geen enkel probleem. Als magazijnier kun je je 
collega-mecaniciens en ook onze klanten de juiste onderdelen aanleveren.
Je bent gemotiveerd en een teamplayer. Je beschikt over de nodige 
ervaring. Een rijbewijs C/CE is een pluspunt, maar zeker geen noodzaak. 
Je bent bereid te werken volgens een 2-wekenschema (om de 2 weken op 
zaterdag).

Wij bieden je een correct loon in functie van je kennis en inzet. 
Eco- en maaltijdcheques behoren tot het loonpakket, net zoals een 
hospitalisatieverzekering.
Kun je je terugvinden in een van deze vacatures en wil je meewerken 
aan een collegiale werksfeer in een familiebedrijf met 
toekomstperspectief, solliciteer dan nu!

Solliciteren kan via een persoonlijk gesprek. Contacteer 
hiervoor dhr. Marc Ceulemans via het tel.nr. 015 40 40 42. 
Liever via e-mail? Stuur dan je CV naar info@germaine.eu 

Wij zoeken:
VRACHTWAGENMECANICIEN
ELEKTROMECANICIEN (VRACHTWAGENS)
MAGAZIJNIER

Garage GERMAINE  //  Beukheuvel 48  //  2500 Koningshooikt
WWW.GERMAINE.EU

Dit zijn de meest gezochte functies in de zorg
Zes op de tien vacatures voor zorgfuncties gaan over een verpleegkundige of een 
zorgkundige. Maar naast deze twee zorgjobs zijn er nog heel veel andere profielen 
nodig: van diëtist tot dierenarts.

De verpleegkunde staat absoluut bovenaan: 
ruim één zorgvacature op drie is voor ver-
pleegkundigen. De functie van verzorgende /  
zorgkundige staat op twee, met bijna één 
zorgvacature op vier. We vallen voor dit alles 
terug op het overzicht van jobs op Jobat. Het 

gaat om alle vacatures binnen de functiecate-
gorie zorg, gepubliceerd in de voorbije twaalf 
maanden.
Na die eerste twee volgt een kloof. Dan 
volgen in de lijst de klinisch psycholoog / 
psychotherapeut, die dus op drie staat. Op 
vier vinden we de vacature voor in zorg ge-
specialiseerde administratie en ondersteu-
nende diensten, denk hierbij aan medische 
secretariaten. 
Ook in de top tien, en dus best nog veel ge-
vraagd, zijn profielen als kinesitherapeut, er-
gotherapeut, logopedist en arts. Verder in de 
top twintig vinden we ook de kapper, schoon-
heidsspecialist, diëtist en apotheker. Uit de 
top twintig vallen dan weer zorgfuncties als 
de dierenarts, prothesist en tandarts.
                (WiVi)

MEEST GEVRAAGDE
ZORGPROFIELEN

1. Verpleegkunde 35,8%

2. Verzorgende / zorgkundige 23,7%

3. Klinisch psycholoog / psychotherapeut 7,6%

4. Administratie & ondersteunende diensten 6,2%

5. Kinesitherapeut 4,6%

6. Ergotherapeut 3,9%

7. Logopedist 3,1%

8. Arts 2,5%

9. Tandartsassistent 2,0%

10. Kapper 1,7%

11. Schoonheidsspecialist 1,4%

12. Optiek & akoestiek 1,3%

13. Diëtist 1,1%

14. Medische beeldvorming 0,9%

15. Apotheek 0,9%

16. Labotechnicus en medische research 0,7%

17. Pedicure / podoloog 0,6%

18. Apotheekassistent 0,6%

19. Vroedvrouw 0,5%

20. Tandtechnieker 0,3%

Bron: Jobat 2022-2021

Deze week: 
extra jobs in de zorg

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



Hey,

Kunnen we eens praten?
‘k Zag precies interesse 

in je blik. En toegegeven, 
ik zie jou ook wel zitten. 

in je blik. En toegegeven, 
ik zie jou ook wel zitten. 

in je blik. En toegegeven, 

Wie weet is er tussen 
ons wel een klik.

Want geluk, dat zoeken we Want geluk, dat zoeken we 
toch allemaal? En misschien toch allemaal? En misschien 

worden wij samen worden wij samen 
wel 

worden wij samen 
wel 

worden wij samen 
een mooi verhaaleen mooi verhaal

worden wij samen 
een mooi verhaal

worden wij samen worden wij samen 
een mooi verhaal

worden wij samen 
.

Ik hoor het wel, is dat oké?Ik hoor het wel, is dat oké?
Zoek me onlineZoek me online even op, even op,

ik sta op jobat.bejobat.be
 even op,

jobat.be
 even op, even op,

jobat.be
 even op,

Je toekomstige job

Vind jouw klik 
op jobat.be



JOIN US TO MAKE A DIFFERENCE.

Kärcher is wereldwĳ d marktleider op 
gebied van reinigingssystemen, producten 
en diensten. Het bedrĳ f staat voor 
kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. 
De sleutel van ons succes zĳ n onze 
gemotiveerde medewerkers die dagelĳ ks 
hun expertise toewĳ den aan ons bedrĳ f 
en product. 

Kärcher is een Duits familiebedrĳ f dat 
uitzonderlĳ ke carrièremogelĳ kheden 
aanbiedt binnen een sterke, gezonde en 
internationaal gereputeerde groep.

Interessante uitdagingen in combinatie 
met uitwisseling van know-how, creëren 
een ideaal platform voor de individuele 
carrièreplanning en persoonlĳ ke 
ontwikkeling. 

Wĳ  zoeken naar betrokken medewerkers 
die teamwork waarderen. Medewerkers 
die samen met ons streven naar wat 
Kärcher speciaal maakt: altĳ d het beste 

aanbieden, zonder uitzondering. 

Kärcher N.V.
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrĳ k (Antwerpen)

Buitengewone uitdagingen vragen om buitengewone mensen.
Wegens sterke groei zĳ n wĳ  op zoek naar enthousiaste medewerkers. 

Kĳ k voor meer informatie
op www.karcher.be

Of solliciteer via
kaercher.talentfi nder.be

›  ›  Afdeling Service - professionele divisie (Wilrĳ k)

 Service Coördinator

 Back Offi ce Manager

 Monteurs (binnendienst)

 Monteurs (buitendienst)
      regio Antwerpen & Limburg & Vlaams-Brabant

      regio Oost-Vlaanderen

›  ›  Afdeling Sales - professionele divisie (Wilrĳ k)

 Winkeladviseur Kärcher Center Antwerpen

 Webshop Beheerder

›  ›  Kärcher biedt:
 Een boeiende functie in een dynamische en groeiende omgeving. 

Ons bedrĳ f behoort tot de grotere KMO’s en maakt deel uit van een 
internationale groep.

 Een marktconform salaris aangevuld met goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden (fl ex income plan, glĳ dende uren, groepsverzekering 
met gratis hospitalisatieverzekering,…). 

 Een stimulerende werksfeer met aandacht voor fl exibiliteit, vrĳ heid en 
persoonlĳ ke verantwoordelĳ kheid.

BE THE
DIFFERENCE

WWW.KARCHER.BE



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

Interesse?
Solliciteren kan t.e.m. 6 maart 2022
via het online sollicitatieformulier.
Voeg zeker je cv en motivatiebrief toe. 

Meer info?
Neem contact op met Andi Couwels, 
diensthoofd voeding, via 014 40 60 34.

Verantwoordelijke keuken
Dagdienst - voltijds - onbepaalde duur

Functie: • Je staat in voor de operationele leiding van de keuken. Je organiseert de 
dienst zo dat patiënten maaltijden krijgen die voldoen aan de nutritionele en HACCP-
normen. • Je geeft leiding aan een 25-tal keukenhulpen en koks en rapporteert aan 
het diensthoofd voeding. Je bent ook het aanspreekpunt voor je medewerkers, interne 
klanten en/of derden. • Je maakt uurroosters op en zorgt voor een optimale inzet en 
ontwikkeling van medewerkers. • Je werkt actief mee aan veranderingsinitiatieven om 
de werking van de dienst te optimaliseren. 

Profi el: • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. • Je draagt 
samenwerking en klantgerichtheid hoog in het vaandel. • Je bent sterk in planning 
en organisatie. • Je kan autonoom en projectmatig werken. • Je beschikt over een 
degelijke informaticakennis. • Een koksopleiding en/of kennis van en ervaring met een 
(groot)keuken en HACCP, eventueel in een ziekenhuisomgeving, zijn een meerwaarde. 
• Je kan je helemaal vinden in onze BIOS-waarden, die je vindt op onze website.

Aanbod: • Een aangename werksfeer en een uitdagende, professionele werkomgeving, 
met ruimte voor initiatief en creativiteit. • Een evenwichtig loonpakket met overname 
van relevante anciënniteit, hospitalisatieverzekering, een uitstekende verlofregeling, 
bijscholingsmogelijkheden en een mooi pakket aan extralegale voordelen.
van relevante anciënniteit, hospitalisatieverzekering, een uitstekende verlofregeling, 
bijscholingsmogelijkheden en een mooi pakket aan extralegale voordelen.

AZ Turnhout is ook op zoek naar:

Keukenhulpen
onbepaalde duur - voorkeur 50%
(75% of 80% bespreekbaar) 

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

De internationale groep SEA-invest nv, met het Belgische hoofdkantoor in Gent, 
is gespecialiseerd in de op- en overslag van bulkgoederen (dry & liquid) en fruit in 
zeehavens in Europa en Afrika. In België is SEA-invest actief in de zeehavens van 
Antwerpen, Gent en Zeebrugge, waarbij het bedrijf op ca. 20 sites in opdracht van 
haar klanten goederen laadt, lost en tijdelijk opslaat. 
Deze goederen variëren van kolen, ertsen, mineralen, biomassa,… (dry bulk) tot 
benzine, gasolie, biodiesel, natuurlijke oliën,… (liquid bulk) en bananen, kiwi’s,…

Heb jij zin om jouw schouders te zetten onder de verdere groei van ons 
internationaal familiebedrijf?

• Preventieadviseur (Gent en Antwerpen)
•  Onderhoudsmechanicien (Gent en 

Antwerpen)
• Wiellader bestuurder (Gent)

•  Industrieel elektricien (Gent en 
Antwerpen)

• Onderhoudstechnieker (Gent)
• Maintenance supervisor (Antwerpen) 

WAT BIEDEN WIJ?
•  Je kan ervaring opbouwen in één van de meest essentiële sectoren binnen een 

expansieve internationale omgeving met een stevige financiële draagkracht en 
reputatie.

• Doorgroeimogelijkheden die jouw inzet erkennen.
•  Een marktconform salarispakket inclusief extralegale voordelen (groepsverzekering 

en ADV-dagen; afhankelijk van functie ook maaltijdcheques, collectieve 
hospitalisatieverzekering, ecocheques, fietsleasing en thuiswerk).

INTERESSE?
Neem snel een kijkje op onze website: https://sea-invest.com/jobs/ of stuur jouw cv 
en motivatiebrief onmiddellijk naar personeelsdienst.seainvest@gmail.com 

ZNA zoekt enthousiaste verpleegkundigen
en zorgkundigen

Wil jij samen met 6.000 collega’s veilige en kwaliteitsvolle zorg verlenen? 
Fantastisch! Bij ZNA willen we ons voortdurend verbeteren en streven we 
naar vijfsterrenkwaliteit, zowel voor onze patiënten als onze medewerkers. 
En daar hebben we jou als verpleegkundige of zorgkundige voor nodig! 
Kan jij je vinden in de waarden patiëntgerichtheid, samenwerken, 
kostenbewust werken, respect en professionaliteit?

Dan bieden wij jou:
-  Een open en prettig werkklimaat
-  Met tal van opleidings- en groeimogelijkheden 
-  Een evenwichtig loonpakket, met maaltijdcheques en mooie premies
-  En talloze extra’s zoals mooie kortingen, personeelsevents en 

vergoeding van woon-werkverkeer

Neem zeker een kijkje op www.zna.be/nl/jobs

KUNNIG ZOEKT TEAMLEIDER LOCATIE

 Wil je werken in een organisatie met economische én 
maatschappelijke meerwaarde?  
Heb jij feeling voor het operationeel coördineren van 
logistieke activiteiten? 
 Haal je voldoening uit het coachen van mensen? Steek 
je graag je handen uit je mouwen? 

Wil je ons fantastisch team versterken, zelf groeien en 
mee bouwen aan KUNNIG?

Solliciteer via
 www.kunnig.com 

of
 hr@kunnig.com

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver

Kortrijk
Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



Verdonck
Professional Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.

WoonZorgNetwerk Edegem zoekt 
ZORGZAAM TALENT

Zit het zorgende in je genen en geniet je van evenementen 
en activiteiten? Dan is woonzorgcentrum Immaculata dé 
place to be. Het WZC staat gekend om haar bruisende 
activiteiten en de aandacht voor het levensverhaal van 
haar bewoners. Geniet je er meer van om mensen te 
ondersteunen om langer thuis te blijven wonen? Dan zijn 
onze thuisdiensten je ding.

Wat kunnen we bieden?
•  Betrekkingen van onbepaalde duur
•  Maaltijdcheques van 8 euro per volledige dag
•  Gratis hospitalisatieverzekering
•  Tweede pensioenpijler t.w.v. 3% bruto-jaarsalaris
•  Maximale fietsvergoeding of terugbetaling 

openbaar vervoer
•  26 vakantiedagen + leeftijdsdagen

Wil jij deel uitmaken van een warm zorgteam 
en meewerken aan de beste omkadering van 
onze cliënten en bewoners? Bezorg dan je cv via 
personeel@wznedegem.be.

Voor een overzicht van onze vacatures: 
surf naar www.woonzorgnetwerkedegem.be. 
Volg ons ook op Facebook

Coördinator patrimonium 

Je beheert het beheert het patrimo-
nium van het lokaal bestuur en voert 
o.a. beleidsvoorbereidende taken 
uit: opmaken van budgetten, actie-
plannen en concrete dossiers.  Je 

volgt alles op en geeft feedback aan het bestuur 
en collega’s. 

Diensthoofd secretariaat/beleidsmedewerker
Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte 
organisatie van het secretariaat.  Je zorgt voor 
de inhoudelijke voorbereiding en uitwerking van 
projecten op vlak van organisatiebeleid. Hiervoor 
werk je nauw samen met de algemeen directeur 
en het managementteam.

Benieuwd naar wat wij jou te bieden hebben? 
Check ons aanbod en voorwaarden op 
www.bonheiden.be/vacatures

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?

21.04.2022
WIE WORDT DE HR AMBASSADEUR 2021?

Individueel inschrijven kan via:

hrgala.be

PROGRAMMA
16:30 – 18:00
KICK-OFF 
Employee voice versus Employee silence, 
HRM dat niét in de boeken staat!
Met Peggy De Prins (AMS) en David Ducheyne (HRPro.be) 
en triggerend panelgesprek !

18:00 – 19:30
Onthaal en uitgebreide receptie

Een organisatie van:

Gastvrouw Francesca Vanthielen

19:30 – 22:30 
Awarduitreiking HR Ambassadeur 2021
-
Awarduitreiking INTO 2021
-
Diner

22:30 – 24:00
Dessertbuffet en netwerkdrink



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. 

Daar is de bedrijfsverpleegkundige

“We hebben eind vorig jaar 16 extra bedrijfsverpleeg-
kundigen aangeworven, nu staan er nog vijf vacatures 
open”, stelt Edelhart Kempeneers, medisch directeur bij 
HR- en well being specialist Attentia, die bevestigt dat 
het beroep in de lift zit. Mede door een verschuiving van 
taken. “Functies worden opgedeeld en taken verschui-
ven dan bijvoorbeeld van arts naar verpleegkundige. 
Recent aangepaste wetgeving uit 2019 laat dat ook toe.” 
Aan de basis ligt, volgens hem, een structureel tekort 
van arbeidsartsen. “Voor veel arbeidsrisico’s is het 

jaarlijks arbeidsgeneeskundig onderzoek door de arts 
vervangen door een tweejaarlijks onderzoek, met tus-
sentijds een medische handeling door de bedrijfsver-
pleegkundige.”
Al spelen ook andere zaken mee. “Wij hebben gemerkt 
dat er door de covidpandemie veel meer verpleegkun-
digen uit de curatieve sector geïnteresseerd zijn in een 
functie bij een externe preventiedienst. Dat komt onder 
meer door de betere work-life balance die daar mogelijk 
is.”  (WiVi)

Niet elke verpleegkundige is aan de slag in het ziekenhuis. 
Zo is er steeds meer vraag naar bedrijfsverpleegkundigen.

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

Check onze beurskalender! 

Goesting om ook je carrière 
gesmeerd te laten verlopen?

Eindeloos nieuwe parcours maken voor je elektrisch 
treintje, papa’s rekenmachine uit elkaar schroeven 
(en hopelijk ook terug in elkaar),… Was je als kleine 
dreumes al gefascineerd door hoe dingen in elkaar 
zitten en werken? Dan ben jij geknipt voor een job in 
techniek. Sleutelen aan machines en installaties, e�  -
ciënt fouten detecteren én oplossen, productielijnen 
vakkundig draaiende houden: je hebt het gewoon in 
je vingers. Toen al.

treintje, papa’s rekenmachine uit elkaar schroeven 
(en hopelijk ook terug in elkaar),… Was je als kleine 
dreumes al gefascineerd door hoe dingen in elkaar 

techniek. Sleutelen aan machines en installaties, e�  -
ciënt fouten detecteren én oplossen, productielijnen 
vakkundig draaiende houden: je hebt het gewoon in 
je vingers. Toen al.

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
TECHNIEK?
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