
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



Lokaal Bestuur Ternat 
zoekt 8x treff end talent (m/v/x)
Klaar voor een nieuwe uitdaging waar je écht je stempel op kan drukken? 
Ternat heeft  momenteel verschillende openstaande vacatures. Ontdek je 
toekomsti ge job en wie weet verwelkomen we je binnenkort in het team van 
ons lokaal bestuur. 

• Deskundige duurzaamheid en lokale economie – B1-B3
Heb jij een hart voor duurzaamheid en een hoofd voor ondernemen? In deze 
job combineer je jouw talenten bij de uitbouw van het ondernemingsloket én 
ons beleid rond duurzaamheid, energie en de SDG’s. Je bachelordiploma helpt 
je op weg.

• Deskundige klimaat – B1-B3
Wil jij meewerken aan een klimaatbestendig Ternat en heb je een 
bachelordiploma op zak? Dan is het lokaal bestuur naar jou op zoek! Met je 
communicati evaardigheden draag je jouw experti se breed uit binnen en buiten 
de organisati e.

• Jeugdconsulent – B1-B3
Wil jij mee het gemeentelijk vrijeti jdsbeleid vormgeven; ook voor kinderen en 
jongeren? Als jeugdconsulent draag je zeker je steentje bij. Van communicati e 
tot organisati e en van jongerenwerking tot administrati ef werk voor de dienst 
Vrije Tijd.

• Maatschappelijk werker – B1-B3
Ben jij empathisch en deskundig in alles wat je doet? Dan ben jij de aangewezen 
kandidaat voor de rol van maatschappelijk werker! In deze functi e sta je elke 
dag in voor een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening binnen het 
Sociaal Huis.

• Deskundige parti cipati e – B1-B3
Beschrijven ‘organisati etalent’ en ‘sterke communicator’ jou perfect? Als je 
bovendien ook nog eens oog hebt voor diversiteit én een bachelordiploma 
kan voorleggen, verwelkomen we je graag als deskundige parti cipati e in ons 
groeiende projectt eam. 

• Deskundige bibliotheek – B1-B3 – halft ijds
Zet jij je met hart en ziel in om je boekenliefde te delen met elke inwoner 
van Ternat? Van informeren tot inspireren: als bibliotheekdeskundige kan je 
je ei kwijt. Je bouwt zo ook mee aan de collecti e gedrukte en audiovisuele 
materialen.

• Technisch assistent groen – D1-D3
Is groen helemaal jouw ding? Kom bij het team en zet je talenten in voor 
duurzame ontwikkeling, urbanisati e, werken en nutsvoorzieningen binnen 
Ternat. Dankzij je technische kennis kunnen we op je rekenen voor o.a. 
onderhoud en ondersteuning.

• Technisch assistent sportcomplex – D1-D3
Ben jij een fl exibele teamspeler? Draag bij aan de (sport)cultuur van Ternat 
vanuit de basis door je in te zett en voor kleine herstellingen, evenementen en 
onthaal. Dankzij je vlott e babbel komen zowel klanten als collega’s graag bij je 
aankloppen.

INTERESSE IN EEN VAN DEZE VACATURES?

Solliciteer dan voor je favoriete functi e via ccselect.probisgroup.be/vacatures. 
Dit kan tot en met 3 april 2022 door ons je moti vati ebrief, cv, kopie diploma en 
recent uitt reksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) te bezorgen. 
Er wordt een wervingsreserve van twee jaar aangelegd. Tot snel, in Ternat!

Gaan we er samen voor? 
Solliciteer zeker voor 
18 april 2022 via 
werkenvoordilbeek.be.

Daarom kies je voor ons! 
een job ... met impact
een job ... met variatie
een job ... in balans 
een job ... met potentieel
een job ... met warmte

Werken voor Groep Dilbeek is elke dag het verschil maken 
voor de burger, je collega’s & jezelf. Kom jij werken bij 
Burger & Omgeving waar de teams Wonen & Ondernemen, 
Burgerzaken en Openbare Ruimte klanten proactief en met 
enthousiasme verder helpen?

• Projectleiders Openbare Ruimte 
• Deskundige Woonbeleid
• Deskundige Omgeving 
• Administratieve medewerker 

Wonen & Ondernemen 
• Administratieve medewerker Burgerzaken
• Coördinator Begraafplaatsen 
• Werkman/vrouw Openbare Ruimte

De AlexiAnen Zorggroep Tienen is op Zoek nAAr:

facilitair manager 

WAT ZiJn JoUW TAken?

Wie Ben JiJ?

WAT kriJg Je VAn ons?

Meer WeTen?

Als facilitair manager ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van een kwalitatief en 
toekomstgericht infrastructureel kader, voor de organisatie van de logistieke proces-
sen en technische ondersteuning, en voor de verdere ontwikkeling van de voedings-
dienst. Hierbij heb je steeds de missie van de organisatie voor ogen, met name het bie-
den van kwaliteitsvolle zorg en zet je in op duurzaamheid, efficiëntie, samenwerking, 
jobtevredenheid bij medewerkers en sociaal ondernemen.

Je behaalde een master in een technische richting of een professionele bachelor 
aangevuld met aantoonbare relevante ervaring;
Je vertaalt technisch complexe dossiers moeiteloos naar een zorgcontext en naar 
verschillende stakeholders.

Wij bieden jou een functie van onbepaalde 
duur met significante verantwoordelijkheid en 
autonomie, gekoppeld aan een competitief 
loon met extralegale voordelen.

De heer Bert Lambeir, algemeen directeur
bert.lambeir@azt.broedersvanliefde.be 
016/80 75 50

solliciTeren kAn ToT 18/04/2022 ViA:

http://jobs.alexianentienen.be



Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?

Interesse?

WAAROM PRECIES JIJ?
Je hebt al saleservaring of verkopen zit in je bloed. Je wil als interne sales je commerciële talenten 
gebruiken om nieuwe & bestaande klanten telefonisch de beste rekruteringscampagne te verko-
pen. Dit vanop kantoor in Zellik en deels van thuis.

WAT DE JOB INHOUDT?
Je neemt telefonisch of via mail contact op met klanten die interesse hebben in een rekruterings-
campagne (bv. via offerte-aanvragen van klanten zelf of de collega’s van telesales, via partners of 
reacties op een marketingmail). 

Dankzij je commerciële flair en je vermogen om de noden van de klant juist in te schatten, zet jij 
deze aanvragen om in effectieve offertes en volg je deze ook verder op tot de uiteindelijke ver-
koop. Je realiseert een meerverkoop waar mogelijk.

Daarnaast heb je ook enkele administratieve taken zoals bestellingen verwerken, service-na-ver-
koop, registraties in ons CRM-systeem, vragen per mail verwerken etc.

WAT OP JE CV STAAT 
is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. We rekruteren voornamelijk op basis van DNA. Ga jij 
100% voor tevreden klanten? Ben jij empatisch en tegelijkertijd overtuigend? Werk jij vlot en effici-
ent? En ben je een echte teamplayer? Dan heb jij het juiste profiel! 

AANBOD
•  Een job binnen media 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, ambitieuze doelstellingen en waar ook 

ruimte is voor een grap.
•  De meest legendarische teambuildings!
•  Een aantrekkelijk loonpakket met interessante extralegale voorde-

len, een laptop en gsm-abonnement, extra vakantiedagen en een 
uitgebreid flexplan met mogelijkheden tot flexwagen en tankkaart.

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

Jobat rust op de stevige fundamenten van Jobat.be, de grootste Belgische jobsite 
en de Jobat-krant, een vaste waarde voor rekruteringsadvertenties in de

bekendste kranten van Vlaanderen zoals Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws,
De Standaard, Het Belang van Limburg en zoveel meer.

Nu zoeken wij zelf een

Commercieel Medewerker
om onze interne sales afdeling te versterken. Heb jij een vlotte babbel, 

krijg je energie van samen met je team de commerciële targets te
behalen en wil je werken in een warme omgeving met sympathieke

‘Jobatters’? Dan geloven we dat jij de juiste kandidaat bent!

UITBATERS GEZOCHT
Gemeente en Autonoom Gemeentebedrijf 
Beersel zijn op zoek naar een concessionaris  voor :
CAFETARIA SPORTCENTRUM KERKEVELD
CULTUURCAFÉ CC DE MEENT 

Aantrekkelijke ligging door eenvoudige bereikbaarheid en het bruisend sport- en cul-
tuurcentrum. Iedereen kan zich inschrijven voor deze concessies. De voorwaarden van uit-
bating kunnen opgevraagd worden via de dienst beleidsondersteuning: info@beersel.be of 
02 359 17 17. Wees er snel bij want kandidaturen zijn in te dienen uiterlijk:
• 11 mei 2022 voor cafetaria sportcentrum Kerkeveld te Beersel
• 15 juni 2022 voor cultuurcafé cc de Meent te Alsemberg

www.beersel.be

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

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
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