
Deze week: extra jobs 
in techniek & engineering

TECHNIEK &
ENGINEERING

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

Volgende week in Jobat:
werken in finance 
& verzekering 

  
Firmawagen geen must 
voor ingenieur
Bedrijfscultuur en opleidingskansen, dat vinden ingenieurs 
het meest van tel bij hun keuze voor een werkgever. Een 
bedrijfswagen speelt minder mee.

Dat blijkt allemaal uit een rondvraag 
van ingenieursvereniging ie-net bij 
634 ingenieurs (zowel burgerlijk, in-
dustrieel als bio) die in de voorbije 
drie jaar zijn afgestudeerd. Bij hun 
keuze voor een werkgever halen 
de respondenten de bedrijfscultuur 
(40 procent), de opleidingsmoge-
lijkheden (36 procent) en de goede 
werkomstandigheden (34 procent) 
als belangrijkste drijfveren aan, 

gevolgd door salaris (27 procent), 
nabijheid van het werk (25 procent) 
en naamsbekendheid (25 procent). 

OUDERS
Veel minder van tel bij de keuze voor 
een werkgever zijn bereikbaarheid 
en het aanbod van een firmawagen: 
beide zijn goed voor 10 procent van 
de jonge ingenieurs die deze ele-
menten meenamen in de keuze voor 
een werkgever.
Nog twee zaken vielen op rond dit 
thema in het onderzoek. Enerzijds 
koos één op zes ingenieurs voor ze-
kerheid door in te gaan op het eerste 
jobaanbod. En anderzijds blijkt dat 
ouders bij maar liefst 85 procent van 
de jongeren een rol speelden in de 
keuze voor een werkgever.
(WiVi)

OPEN JOBDAG  

Aurubis Olen, Watertorenstraat 35, 2250 Olen - 014 24 33 57 - info-olen@aurubis.com 

Woensdag 13 april 
doorlopend van 9u tot 17u30 

 
@ AURUBIS OLEN 

Een job bij Aurubis Olen, da’s een job met zekerheid.  
Want met onze metalen en ons koper stimuleren we vooruitgang.

We bieden meteen een vast contract, goed loon mét extra’s, fietslease, 
doorgroeikansen,  ...  én een team van meer dan 600 toffe collega’s! 

Ontdek meer op www.jobmetzekerheid.be
                          Heel graag tot binnenkort!

Kom vrijblijvend en zonder afspraak kennismaken  
& ontdek wat een job bij Aurubis Olen betekent.  

1 HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
Contractueel • voltijds • voor onbepaalde duur • met aanleg van wervingsreserve van 
1 jaar

Profiel: In het bezit zijn van bachelordiploma in de verpleegkunde en in het bezit zijn 
van of bereidheid hebben tot behalen van getuigschrift kaderopleiding of een diploma 
ziekenhuiswetenschappen. Beschikken over minimum 4 jaar ervaring.  
Aanbod: Loonbarema: IFIC cat. 17 (geïndexeerde brutojaarwedde €42.789,98 - 
€65.810,55). Je ontvangt eveneens bijkomend extralegale voordelen. De selectie zal 
doorgaan op 02/05 /2022. 

VERPLEEGKUNDIGEN
Contractueel • voor onbepaalde duur • met aanleg van wervingsreserve van 1 jaar  
• voltijds/deeltijds (0,75 of 0,80 VTE) / halftijds (0,5 VTE)

Profiel: In het bezit zijn van een diploma verpleegkunde. Aanbod: Loonbarema: 
IFIC cat. 14B indien niet in bezit van bachelordiploma verpleegkunde (geïndexeerde 
brutojaarwedde €31.378,81 - €47.747,88) IFIC cat. 14 indien in bezit van 
bachelordiploma in de verpleegkunde (geïndexeerde brutojaarwedde €33.938,81 - 
€53.613,44). Je ontvangt eveneens bijkomend extralegale voordelen. De selectie zal 
doorgaan op 02/05/2022. 

ZORGKUNDIGEN
Contractueel • voor onbepaalde duur • met aanleg van wervingsreserve van 1 jaar • 
halftijds (0,5 VTE) / deeltijds (0,75 of 0,80 VTE)

Profiel: In het bezit zijn van een visum van zorgkundige. Aanbod: Loonbarema: 
IFIC cat. 11 (geïndexeerde brutojaarwedde €29.038,17 – €37.180,60). Je ontvangt 
eveneens bijkomend extralegale voordelen. De selectie zal doorgaan op 02/05/2022. 

 

1 ERGOTHERAPEUT
Contractueel • voor onbepaalde duur • met aanleg van wervingsreserve van 1 jaar • 
halftijds (0,5 VTE)

Profiel: In het bezit zijn van een diploma in de ergotherapie. Aanbod: Loonbarema: 
IFIC cat. 14 (geïndexeerde brutojaarwedde €33.938,81 - €53.613,44). Je ontvangt 
eveneens bijkomend extralegale voordelen. De selectie zal doorgaan op 04/05/2022.

Ben jij op zoek naar een tof team dat zich dag-
dagelijks wil inzetten voor de kwaliteitsvolle 
zorg van 60 ouderen? Misschien ben jij wel die 
enthousiaste medewerker waarop de bewoners van 
woonzorgcentrum Ter Nethe zitten te wachten!  
Wij zoeken (m/v/x):

Interesse? Stel u zeker kandidaat! Vraag de functiebeschrijving, 
aanwervingsvoorwaarden en inschrijvingsbundel op bij Isabelle Ceyssens, 
Woonzorgcentrum Ter Nethe, Grote Baan 262, 2235 Hulshout, tel. 015/22.93.90 of: 
isabelle.ceyssens@hulshout.be We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 13/04/2022. 

Lees de volledige functieomschrijving via www.hulshout.be



Zeg je VAB dan zeg je ook wegenwacht, want elke dag rekenen 3.000.000 
bestuurders op ons voor zekerheid onderweg. Met VAB-Bijstand, 
-Rijschool, -Banden, -Tweedehandswagens, -Opleiding en tal van 
andere diensten zijn we een innovatieve voortrekker in mobiliteit. 

VAB is de grootste mobiliteitsorganisatie van het land, die voor onze 
klanten zekerheid, bescherming en levenscomfort biedt. Zowel thuis, 
onderweg als op reis. We zijn innovatief, staan open voor jouw ideeën 
en hechten veel waarde aan kwaliteit en betrouwbaarheid. 

Je maakt deel uit van een dynamische en sterk groeiende organisatie 
met veel expertise en knowhow, waar mensen centraal staan. We 
hebben pakken energie en dat werkt aanstekelijk. We zijn doeners, 
we laten het vooruitgaan, letterlijk en figuurlijk! Bij VAB gaan we 
voor uitstekende kwaliteit en service.

SYSTEM THINKING IN A WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPTIONS

Om onze organisatie te versterken, zoeken we:

Als no-nonsense HR generalist neem je mee een dragende rol op om de bedrijfsdoelstellingen te rea-
liseren vanuit aangepaste HR processen, initiatieven en projecten. En dit in een bedrijf dat door een 
strategisch transformatieproces gaat, gezien de veranderende corebusiness (zowel B2C als B2B), met 
een belangrijke impact op digitalisering en een nieuw dragend ERP-systeem.

Als coördinator wegenwacht word je de organisator en leider van je eigen uitvalsbasis, met een belang-
rijke autonomie in een snel evoluerende automobielsector.

Via economische data-analyse ontwikkel je expertise in ons productengamma en zet je mee de beleids-
lijnen uit voor de particuliere bijstandsproducten. Kortom, jij neemt een belangrijke rol op bij het 
klaarstomen van dit segment voor de mobiliteit en de klanten van de toekomst.

COÖRDINATOR WEGENWACHT REGIO BRUSSEL  
(Ref. 2022/2072)

ERVAREN HR BUSINESS PARTNER (Ref. 2021/2064)

PRODUCT MANAGER
Groeifunctie in dé mobiliteitsorganisatie (Ref. 2022/2073)

Ben je gepassioneerd door een van deze functies?  
Voor de volledige functie beschrijvingen en een snelle behandeling van je kandidatuur 
reageer je via www.auli.be.

Gouda Vuurvast Belgium NV te Wijnegem is een gezonde, groeiende 
organisatie, gespecialiseerd in het leveren en installeren van vuurvaste 
materialen voor ovens en kraakinstallaties op raffinaderijen, 
afvalverbrandingsovens of aluminiumsmelters. 

Kijk op www.goudavuurvast.be voor het uitgebreide functieprofiel.

Wij bieden:
•  De kans om je expertise in te zetten bij de realisatie van 

industriële constructies van diverse omvang.
•  Een dynamische werkomgeving waar jouw inzet, ervaring en 

vaardigheden tot ontplooiing kunnen komen.

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Stuur je cv met motivatie aan helena.deleeuw@goudavuurvast.be
Voor meer informatie tel: 03/326.57.00.
Je reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

PROJECT ENGINEER

CALCULATOR / TEKENAAR

Zoek jij een job met toekomst in de industriële 
dienstverlening? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functies van

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?

 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 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.”

Innovatiekracht, prestatievermogen, 
openheid en continuïteit!

Wij zoeken een 

SHIFT TECHNIEKER (m/v) 
3 ploegen of vaste nacht



Sta je scherp voor een 
nieuwe uitdaging?
Messenfabrikant 
Stumabo International 
werft aan:
• CNC frezer
• Procesoperator
• Technieker
• Maintenance manager
• Magazijnmedewerker

 Familiale 
 werkomgeving
 

 Interessante
 verloning
 

 Drive voor tech
 en innovatie
 

Scan deze 
QR-code
en solliciteer!

jobs.hiffermangroup.com

Word jij onze nieuwe collega?
Groep Autoveiligheid zoekt:

INSPECTEURS AUTOKEURING
•  Ben je in het bezit van een TSO of bachelordiploma  

(auto)mechanica, elektromechanica of elektriciteit?
•  Zit goede klantenservice leveren je in het bloed?
•  Spreek je goed Nederlands en bezit je een rijbewijs B?
•  Dan ben jij de geknipte kandidaat!

Wij bieden:
•  Een voltijdse job (35 u/week) verdeeld over 4 dagen in eigen streek 

( 18 keuringsstations verspreid over provincies Antwerpen, Limburg 
en Vlaams-Brabant).

•  Een aantrekkelijke verloning, maaltijdcheques en groepsverzekering.
•  Uitgebreid opleidingsplan, permanente vorming en 

doorgroeimogelijkheden.

Interesse? Stuur je CV, motivatiebrief en kopie van je 
diploma naar personeel@autoveiligheid.be

Groep Autoveiligheid

WWW.AUTOVEILIGHEID.BE

Solliciteer nu via hr-turnhout@vangenechten.com 
Bekijk onze andere jobs op vangenechten.com/jobs

Pak uit met je kunnen als 

MECHANIEKER 
ELEKTRICIEN

in Turnhout

vast contract – mooie verloning
toffe collega’s – opleiding & groei

gezond bedrijf – werk in eigen regio

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.

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF
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