
Deze week: 
extra jobs in chemie & farma 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 techniek & engineering   

“Het zijn vooral
technische functies in 

productieprocessen en 
onderhoud die bovenaan 

de vacaturelijst staan.”

Ook aan de slag in chemie en farma?
Ontmoet 30 bedrijven uit de sector
op het jobevent ‘We Are Chemistry’,

woensdag 23 maart van 17 tot 21.30 uur
in BluePoint Antwerpen.

Schrijf je gratis in via
www.wearechemistry.be

WAT MOET JE KUNNEN?

Sectoren als chemie en farma zitten in de lift. Maar het klinkt velen nogal specifiek in 
de oren. Wat moet je kunnen, en wat zijn veelgevraagde jobs? Heel wat, zo blijkt. “Wij 
hebben structureel zowat 1.500 openstaande vacatures.”

1. WELKE VOOROPLEIDING?
Eerst al even een misvatting uit de wereld helpen: 
je hoeft geen chemie gestudeerd te hebben om in 
de chemie aan de slag te gaan. “Net zoals je niet 
noodzakelijk een diploma farmaceutische weten-
schappen moet hebben om in de farma te werken”, 
stelt Veerle Van Nieuwenhuysen, adviseur onder-
wijs en arbeidsmarkt bij vakfederatie essenscia 
vlaanderen. De sector kenmerkt zich door een gro-
te spreiding in opleidingsniveau: van werkzoeken-
den zonder voorkennis tot doctors in de chemie. 
Dat komt omdat chemie en farma, volgens Van 
Nieuwenhuysen, typerend een brede waaier aan 
jobs biedt. “Denk aan functies in productie en on-
derhoud, in labo en logistiek, maar ook op het vlak 
van onder meer communicatie, sales, HR, milieu en 
veiligheid.”

2. HEB JE EEN OPLEIDING NODIG?
Een vooropleiding niet per se, een opleiding 
meestal wel. “Vergis je niet: de lat bij chemie- en 
farmabedrijven ligt hoog”, klinkt het. “Wie bijvoor-
beeld start als procesoperator krijgt sowieso eerst 
een intensieve opleiding op de werkvloer. Afhan-
kelijk van de aard van de installatie en de speci-
fieke bedrijfsactiviteiten kan het zelfs meerdere 
jaren duren voor je dat proces helemaal onder de 
knie hebt. Dé procesoperator bestaat dan ook niet:
die job is bij elk bedrijf anders en verschilt van

installatie tot installatie.” Meer nog dan het diplo-
ma is, volgens Van Nieuwenhuysen, de arbeids-
attitude belangrijk. “Je moet over een groot leer-
vermogen beschikken en bereid zijn levenslang 
bij te leren. En je moet kunnen functioneren bin-
nen een streng gereglementeerde werkomgeving, 
met strikte regels en procedures op het vlak van
hygiëne en veiligheid.” 

3. WAT ZIJN VEELGEVRAAGDE
 PROFIELEN?
Procesoperatoren, professionele bachelors che-
mie en elektromechanici met specialisatie in on-
der meer automatisatie, meet- en regeltechnieken 
en onderhoudstechnologie. Op masterniveau zijn 
vooral ingenieursprofielen in trek zoals industrieel, 
burgerlijk of bio-ingenieurs. “Bij farma- en biotech-
bedrijven zijn ook farmaceutische wetenschap-
pers en biotechnologen erg gegeerd”, vult ze aan, 
naast it- of dataprofielen. “Bedrijven zijn ook meer 
en meer op zoek naar data-analisten voor de ver-
werking van big data. Ook robotisatie, artificiële
intelligentie en augmented reality winnen in che-
mie en farma aan belang.”

4. EN DE KNELPUNTEN?
De voorbije jaren zijn er bijna 5.000 jobs bijgeko-
men. Chemie- en farmabedrijven hebben structu-
reel zowat 1.500 openstaande vacatures. Bij vier 

Veerle Van Nieuwenhuysen, 
essenscia vlaanderen

op de tien bedrijven zijn er vacatures die al lan-
ger dan een half jaar openstaan. “Het zijn vooral 
technische functies in productieprocessen en on-
derhoud die bovenaan de vacaturelijst staan: zo-
wat 40 procent van de vacatures is bestemd voor 
technisch TSO-talent, ongeveer 30 procent voor 
professionele bachelors. De toekomst is dus aan 
de technici”, stelt Van Nieuwenhuysen. 
Dat laatste blijkt ook uit het recente VDAB-school-
verlatersrapport. “Vooral de gespecialiseerde ze-
vende jaren in het TSO blijken van groot belang 
voor de chemie- en farmasector. Zij halen al drie 
jaar op rij het kleinste aandeel werkzoekenden bij 
de afgestudeerden. Bij opleidingen als chemische 
procestechnieken, regeltechnieken of industriële 
onderhoudstechnieken is amper 3 tot 5 procent 
van de gediplomeerden na een jaar nog op zoek 
naar werk.”

William Visterin

Aan de slag
in chemie en farma



Je hebt vast al iemand van NMBS ontmoet. Op de 
trein of in het station, in uniform en met een mooie 
glimlach. Maar wist je dat wij ook veel collega’s 
hebben die je niet elke dag ziet? Zoals Keno, één 
van onze werfl eiders. Collega’s die stations bouwen, 
treinen onderhouden en die nieuwe ideeën lanceren 
om onze klanten te helpen. Die zichzelf kunnen zijn 
en samen werken aan een duurzame mobiliteit. Met 
een even grote glimlach. Onderweg. Naar beter.

Werken bij NMBS ...

da’s ook... een werf leiden!

nmbs.be/jobs

Bekijk het verhaal van Keno 
en onze andere collega’s op



 is een van de grootste beursgenoteerde internationale 
energiebedrijven, beter gekend van de merken Esso en Mobil. Daarbij 
spelen we in hetzelfde team als Max Verstappen. Max werd wereldkampioen 
Formule 1 met de hulp van onze brandstoffen en smeermiddelen. Daar zijn 
we fier op. 

Wie in onze raffinaderij in de haven van Antwerpen komt werken, stapt 
in een rijk verleden en een boeiende toekomst. Al meer dan 130 jaar 
is ExxonMobil aanwezig in Antwerpen. Met investeringen van meer 
dan 2 miljard dollar de afgelopen jaren zijn we één van de modernste 
raffinaderijen ter wereld. Ook daar zijn we fier op. 

Vervoeg jij ons team? 
Werken voor ExxonMobil geeft je de kans om professioneel te groeien en 
verantwoordelijkheid op te nemen. Daarnaast mag je rekenen op heel 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden op het vlak van o.a. salaris, verlofdagen, 
shiftpremies, ziekteverzekering, fietsplan en pensioenplan. 

PROCESS OPERATORS EN TECHNICIANS
Achtergrond in techniek, chemie of elektromechanica? 
Wij bieden je een interessante en uitdagende functie 
als process operator of technician. 

www.jobs.exxonmobil.com

Yannick, process operator
“Door in team te werken aan technische 

uitdagingen werk ik van dichtbij mee aan het 
steeds verbeteren van onze raffinaderij. Op 

drie jaar tijd heb ik de installaties mijn eerste 
eenheden van binnen en van buiten leren 

kennen.”

Laura, process operator
“Voor mij zijn de werksfeer, de afwisseling 
en de goede balans met je prive-leven de 

grootste troeven. Na een reeks shiften 
volledig kunnen ontkoppelen voelt telkens als 

vakantie aan.”

Als financieel directeur mee bouwen aan de dienstverlening 

van stad Geel, de Barmhartige Stede? 

Gastvrijheid en leefbaarheid maken dat mensen graag in Geel 

wonen. Bij lokaal bestuur Geel zetten meer dan 700 enthousiaste 

medewerkers zich elke dag in voor een servicegerichte 

dienstverlening. Wegens de uitdiensttreding van de financieel 

directeur, zoekt de Stad Geel een gedreven opvolger (m/v/x):

INTERESSE?

Voor de volledige functiebeschrijving en aanvullende informatie 

kan je terecht bij Stefan Peetroons (0472 544 842,  

stefan.peetroons@accordgroup.be) die als partner van Accord 

Group borg staat voor een discrete en inspirerende opvolging van 

je kandidatuur. Stel je kandidatuur uiterlijk 30 maart 2022!

FINANCIEEL 
DIRECTEUR

www.geel.be/vacatures

WE ARE

JOBEVENT
CHEMISTRY

SCHRIJF JE GRATIS IN OP
www.wearechemistry.be25 MAART
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Als Marine Service Engineer 
werk je dagelijks op de meest 
uiteenlopende type schepen in de 
havens van Nederland en België, 

en soms daar buiten. Variërend van de grootste 
containerschepen tot loodsboten en zelfs de 
meest luxe mega jachten. Jij zorgt ervoor dat de 
kapitein en de crew hun schepen veilig over de 
wereldzeeën kunnen navigeren. 
De navigatie- en communicatie apparatuur van 
Sperry Marine behoort tot de meest geavanceerde 
in de markt. Met jouw kennis en ervaring zorg je 
ervoor dat deze optimaal blijft functioneren. Je 
kunt daarbij denken aan radars, qyrokompassen, 
autopiloten en GMDSS apparatuur. Bijna al onze 
apparatuur bevindt zich op de brug van het schip, 
waar een mooi uitzicht gegarandeerd is.

Werkzaamheden
Geen dag is hetzelfde. De ene dag voer je  
in-bedrijfstel-werkzaamheden uit op nieuwbouw 
of retrofit projecten. De andere dag verricht je 
reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden voor 
onze klanten. Je rijdt daarbij in een auto van de 
zaak en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. De havens en 
hun schepen draaien immers 24/7 door. Weekend 
diensten behoren dan ook tot je programma met 
een roulatie schema van circa 5 weken.
 
Sperry Marine heeft een wereldwijd netwerk van 
servicecenters welke zeer nauw samenwerken. 
Toch komt het soms voor dat onze assistentie 
gevraagd wordt en word je uitgezonden naar 
klussen in het buitenland, al dan niet samen met 
collega’s van over de wereld.

Kom jij ons Service Team versterken?



Hallo, wij zijn Toyo Ink Europe en meer dan ooit 
alive and kicking!

Toyo Ink Europe is deel van een Japanse multinational. In onze vestiging in het Antwerpse Niel 
ontwikkelen, produceren en verkopen we hoogtechnologische coatings en inkten voor food- en 
non-food toepassingen. Kan jij je een wereld indenken zonder inkt, zonder letters in frisse kleuren? 
Wij niet en daarom gaan we er de volle 200% voor met een perfecte work-life balance. Met ruim 130 
werknemers bieden we klanten all over the world onze fantastische producten met dito service. Leuk 
toch!

Nu je al zoveel weet over ons willen we je graag inwijden in onderstaande vacature:

LABORANT KWALITEITSCONTROLE (QC)
2 ploegen, sporadisch werken op zaterdag

•  Je controleert de documenten van de binnenkomende grondstoffen en voert fysieke testen uit op de 
genomen stalen (kleur, viscositeit…).

•  Je test de semi-afgewerkte producten en op basis van de resultaten geef je de gepaste adviezen aan 
de mensen van productie. Vrijgegeven producten kunnen naar de volgende productiestap.

•  Je test het eindproduct en voorziet deze van de nodige documentatie.
•  Je draagt zorg voor de goede werking van de labo apparatuur.
•  In de minder drukke momenten herwerk je producten, of werk je aan 5S of andere projecten.

In deze functie ben je met je collega’s van het kwaliteitslabo en de mensen van productie 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct. Bij voorkeur heb je al wat ervaring opgedaan in 
een labo en heb je een kritische blik gecombineerd met een gezonde dosis zin voor detail. Kennis van 
SAP is een voordeel.

Voor deze functie bieden we eco- en maaltijdcheques, CAO-90, fietsleasing, een 
competitief loon, hospitalisatie- en groepsverzekering en nog veel meer.
Interesse? Overtuig ons via toffejobs@toyoink.eu.

Viewworks Aluminium en PVC produceert en plaatst 45 jaar lang 
buitenschrijnwerk. In 2020 hebben we een verregaand automatisatie-
proces opgestart.  Calculatie, administratie en productie worden de 
komende 3 jaar volledig gedigitaliseerd. 

We geven de voorkeur aan professionals. Uw persoonlijke ambitie zal dus 
verder moeten reiken dan enkel het uitvoeren van de job.  Wij zoeken dus 

dynamische mensen, met een passie voor techniek en doorzettingsvermogen. Bij voorkeur heb je een 
achtergrond in de sector of heb je technisch inzicht.  Voor iemand die de juiste attitude heeft, is er altijd 
plaats bij ons. 

Om onze ambitie samen met iemand zoals jij waar te maken, zoeken we:

Plaatser buitenschrijnwerk
• Je hebt ervaring met het plaatsen van schrijnwerk, renovatie en nieuwbouwprojecten.  
• Je kan zowel zelfstandig als in team elk project tot een goed einde brengen.  
• Je kan planlezen en een opmeting doen. 
• Glas, rolluiken en vliegenhorren plaatsen zijn een automatisme voor jou.  
• Je bent georganiseerd en houdt bij wat er op elke werf nog te doen staat.  
• Je werkt efficiënt en verlaat een werf pas als alles in orde is.
• Voordelen van PC124, o.a. hospitalisatieverzekering, weerverletzegels, opleidingen.

Productieplanner
•  Je hebt ervaring met het plannen en sturen van productie, bij voorkeur de productie van 

 buitenschrijnwerk.  
•  Je communiceert met de productievoorbereider, de collega’s in de productiehallen en met de klant. 
•  Je hebt de capaciteiten om op korte termijn nieuwe softwaretoepassingen, zoals calculatieprogramma’s 

en ERP pakketten onder de knie te krijgen.  
• Je bent stressbestendig, communicatief en een doorzetter.
• Voordelen: Maaltijdcheques, internetvergoeding, thuiswerkvergoedingen,…

Sollicitaties en info naar, Office@viewworks.be m.v.v. JA220315 + uw naam.

Goesting in de match 
van jouw leven? 
Goesting in de match 
van jouw leven? 

www.asap.be/nl/jobs/
werken-bij-asap

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?

Schrijf je nu gratis in:
www.jobat.be/jobbeurshasselt

Scan me en ontvang
je gratis toegangsticket!

Donderdag 24 maart 2022
van 13u tot 18u

Park H - Esplanade
Trixxo  Arena

Gouverneur Verwilghensingel 70, 
3500 Hasselt

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
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