
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)

Ontdek alle jobs voor techniek  
en engineering op 

jobs.colruytgroup.com

Bouw jij mee  
aan onze 
toekomst? 

     Wist je dat? 
  Bij Colruyt Group werken meer  
dan 1700 technische collega’s

Bouwwerken De Ruyck te Ninove kan terugblikken op 20 jaar ervaring in de 
bouwsector en is gespecialiseerd in renovatie en restauratie van gevels en daken. 
Kwaliteit, rentabiliteit en veiligheid zijn hun kernwaarden. Daarnaast stoelt hun 
bedrijfscultuur op vakmanschap, professionaliteit, open communicatie en fun. 
Om hun sterk team te vervolledigen, zoeken ze m/v/x:

Projectleider

Deze functies worden exclusief behandeld door Aanwervingshuis. 
Kortrijksesteenweg 1099, 9051 Gent – Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk
09 310 83 39 – www.aanwervingshuis.be

Info en solliciteren: 
kato@aanwervingshuis.be

Functie: Je neemt de leiding over jouw projecten van A tot Z: • Planning opmaken 
en bijsturen waar nodig • Je fungeert als aanspreekpunt voor alle partijen • Je plaatst 
bestellingen en communiceert hiervoor met leveranciers en onderaannemers • Je neemt 
deel aan de werfvergaderingen en controleert de werven • Je stuurt jouw arbeiders en 
onderaannemers op de werven aan • ... 

Functie: Jij neemt onder andere volgende taken voor jouw rekening: • Je analyseert
overheidsbestekken, meetstaten en plannen • Je vraagt prijzen op bij leveranciers en 
vergelijkt deze • Je controleert technische fi ches, maakt voorcalculaties en uitvoerings-
tekeningen, ... • Je zorgt ervoor dat alle vergunningen in orde zijn en verzorgt ook de 
correcte administratieve en technische opvolging • Daarnaast ondersteun je de projectleiders.

Werkvoorbereider

Aanbod voor beide functies: Je komt terecht in een 
professionele werkomgeving met werkzekerheid
binnen een groeiend familiebedrijf. Ze voorzien 
een interne opleiding en geregeld interessante 
bijscholingen. Daarnaast organiseren ze vaak 
teamactiviteiten om de verbondenheid onder 
de collega’s nog verder te versterken. Je krijgt de 
ruimte in deze veelzijdige functies om jouw 
verantwoordelijkheden op te nemen. Ze voorzien 
een aantrekkelijke verloning met verschillende 
extralegale voordelen.



Een klimaatneutrale samenleving, de circulaire economie van de toekomst, propere buurten, … 
Als zorgzame werkgever en geëngageerde dienstverlener neemt IVAGO het voortouw. 

We tekenden een ambitieus toekomstplan uit, dat we willen realiseren met een sterk IVAGO-team. 
Help ons onze ambities waar te maken!

IVAGO zoekt:
Afdelingshoofd facilitair beheer I Assistent kwaliteit en milieu I Operationeel personeelsplanner

Planner-opvolger I Technicus in ploeg

Solliciteer nu!
> jobs.ivago.be <

installaties voor hernieuwbare energie, automotive
ontwerpprojecten, metaalconstructie enzovoort:
afwisselende projecten bij grote en internationale
klanten
 
inhouse learning & development center zet je
persoonlijke ontwikkeling centraal

ons well-being programma draagt je gezondheid en
welzijn hoog in het vaandel

We gebruiken de kracht van technologie om
bedrijven opnieuw uit te vinden. En we bieden jou als
expert de kans om mee te werken aan de
technologische oplossingen van morgen.

ausy zoekt
mechanical designers.

solliciteer
via ausy.be

sluit je aan bij 
mechanical designers by ausy

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!



BERRY bpi Zele (voorheen Formipac) maakt deel uit van het internationale 
beursgenoteerde BERRY Global. De activiteiten van onze site te Zele concentreren 
zich enerzijds op de productie en verkoop van flexibele kunststofverpakkingen voor 
de agrarische sector. Anderzijds tot het bedrukken van folie voor o.a. diepvriesvoeding. 
Bij al onze activiteiten dragen we veiligheid, kwaliteit en respect voor het milieu 
alsook voor onze medewerkers hoog in het vaandel. Op onze site in Zele krijg je de 
kans samen te werken met 185 gedreven collega’s.

Aanbod: Modern geautomatiseerd machinepark, on-the-job training, mooie verloning, 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, site gebonden bonus, individuele bonus in 
een cafetariaplan, mooi verlofsaldo,…

Operator blaasfolie extrusie 3 ploegen
Mechanieker dagploeg
Elektrieker dagploeg
Elektromechanieker dagploeg
Storingselektrieker 2 ploegen
Storingsmechanieker 2 ploegen

Word jij onze collega (v/m)?

Solliciteer online!
www.berryjobs.be

Lokerenbaan 62, 9240 Zele
052 45 75 25
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Ondernemende HR-Consultant

Bedrijfsinfo: Hudson is een full-service HR-adviesbureau met 
bijna 40 jaar ervaring op de teller. Wij zijn een integere en loyale 
HR-partner en zetten onze expertise en oplossingen in om 
mensen en organisaties steeds verder te helpen.

Functie: • Het juiste talent op de juiste plaats, dat is waar 
we binnen Hudson sterk in geloven. We gaan samen op 
zoek naar de beste match tussen jouw ambities en com-
petenties en de juiste rol binnen Hudson. We zetten in op 
jouw groeipotentieel waardoor jouw impact en verant-
woordelijkheden groeien • Je bouwt jouw HR-loopbaan uit 
in één van onze Hudson-teams binnen Hudson en neemt de 
verantwoordelijkheid op voor de HR-projecten die je auto- 
noom uitvoert. Je bouwt expertise op en creëert sterke 
partnerships met onze Hudson-klanten • Je werkt nauw 
samen met ervaren HR-professionals die net zoals jij  
gedreven zijn door kwaliteit en teamwerk.

Profiel: • Je combineert een hogere opleiding met een sterke 
interesse in de wereld van human resources. Een eerste 
relevante ervaring in het domein van HR is een troef, maar 
we introduceren je graag in onze wereld als je deze ervaring  

mist • Je bent een gedreven teamspeler en je combineert  
een servicegerichte ingesteldheid met een gezonde commer-
ciële drive. Je beschikt over een sterke “can do”-mentaliteit 
waarmee je het verschil maakt voor onze klanten. 

Aanbod: • Je ontdekt de boeiende wereld van onze HR-tools 
en neemt stappen om jezelf in te werken in de Hudson-  
methodologie. Je krijgt de ruimte om je verder te ontwik-
kelen als tot een brede HR-expert • Je komt terecht in een 
dynamisch team en werkt in een sfeer van vertrouwen en 
collegialiteit.

Er is altijd een goede reden om te kiezen voor de HR-markt- 
leider. Stuur ons je CV en we verwelkomen je graag om 
kennis te maken. Informatie kan je inwinnen via Jeroen 
Peeters, Senior HR Advisor, +32 9 242 54 58.

VR PLASTICS nvVR PLASTICS nv
KANEGEMSTRAAT 2
8700 TIELT

VR PLASTICS is een modern kunststofverwerkend bedrijf

Indien je interesse hebt, kan je ons telefonisch contacteren 
op 051 40 31 62 of per mail naar info@vrplastics.be

Wij zijn op zoek naar een :

Technicus mechanica of elektriciteit m/vTechnicus mechanica of elektriciteit m/v
-  Niveau : bachelor of A2 met ervaring
-  Afstellen van de machines en opzetten van matrijzen
- Aangenaam en gevarieerd werk
-  Indien geen ervaring met kunststofverwerking krijgt 

u een intensieve opleiding

ProductiearbeidersProductiearbeiders
- Niveau : A3 of praktijkervaring
-  U krijgt een opleiding voor het bedienen van de 

extrusie- en spuitgietmachines.

Hoog loon en extralegale voordelen.

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

www.asap.be/nl/jobs/operator

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?

P.T.B. (Polytechnisch Bedrijf), A Member of Holcim NV gevestigd 
in Zwijnaarde, is sinds 1957 actief in de productie en verkoop 
van specialiteiten voor de bouwsector en vooral bekend onder de 
merknaam Compaktuna, de nr. 1 in toeslagstoffen voor mortel en 
beton. P.T.B. is uitgegroeid tot een zeer dynamisch en internationaal 
georiënteerd familiebedrijf bekend voor zijn kwalitatief hoogstaande 
producten en uitstekende service. 

Onderhoudstechnieker
Als medewerker productie / onderhoud / magazijn samen met de collega’s 
instaan voor de planning van de droge productie; helpen bij de onderhouds- en/of 
interventiewerken aan de productielijnen en silo’s.

Functievereisten: 
- diploma A2 elektro mechanica of gelijkwaardig door ervaring.  
- ervaring uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in een productieomgeving.  
- houden van teamwerk, orde en veiligheid. 
- snel en correct diagnoses kunnen stellen. 
- overweg kunnen met een heftruck en werken in de hoogte.

Ons aanbod:
-  aangename werksfeer, bediendenovereenkomst van onbepaalde duur met 

aantrekkelijk loon in 2 ploegenstelsel;

Wenst U deel uit te maken van een dynamisch bedrijf in volle 
expansie, stuur dan uw CV met begeleidende motivatiebrief 
naar K.VandeWalle@compaktuna.be. 



Onze klant is:

• Een prominente industriële 
 onderneming

• Expansief

• Toekomstgericht

• Gelegen in regio Gent

COMMERCIEEL MANAGER
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 FUNCTIE: 

•  Je wordt het koninginnestuk op het schaakbord, waarmee we een nòg prominentere speler
 willen worden. Alles draait bij jou om verkoop en cijfers dus word je de rechterhand van de 
 zaakvoerder.
•  Vanuit deze vertrouwenspositi e sta je in voor het volledige commerciële management 
 waarbij je de targets mee opstelt en realiseert.
•  Je schakelt vrij snel naar een hogere versnelling door een salesteam te sti muleren en 
 doelgericht op te volgen.
•  Zélf hou je uitstekend voeling met de markt door de key-accounts te servicen over heel 
 België, Nederland en Luxemburg.

 PROFIEL: 

•  Organiseren is jouw handelsmerk!
•  Je stelt prioriteiten en zorgt ervoor dat deze worden nageleefd binnen de vooropgestelde
 termijn.
•  Coördineren is je tweede natuur en je kan een team moti veren als geen ander.
•  Je kent het belang van correcte cijfers en bent dan ook punctueel op alle terreinen.

 AANBOD: 

•  Wij waarderen jouw inbreng héél sterk, zoveel is duidelijk. We remunereren jou dan ook 
 graag conform en met extralegale voordelen. 
•  De inhoud van jouw functi e is zeer gevarieerd en laat het toe om al je talenten te benutt en.
•  Ons team is zeer dynamisch, jij gaat het adequaat richti ng geven, en van het succes plukken we
 samen de vruchten.

 INTERESSE?

Ben jij het salestalent dat verkoop in al zijn facett en kan managen? 
Stuur je cv met moti vati ebrief naar info@ago.be. Meer info nodig? Bel naar +32 (0)9 281 13 86. 

Deze vacature vind je ook op www.ago.be. Wij garanderen een discrete  en snelle behandeling van jouw 
kandidatuur. De selecti e gebeurt in exclusieve samenwerking met AGO Internati onal.

WWW.MELLE.BE   WWW.MELLE.BE   WWW.MELLE.BE   WWW.MELLE.BE 

INTERESSE?

Solliciteren kan tot uiterlijk 30 maart 2022 via bovenstaande link of via de QR-code. 

 
NOG VRAGEN?  
Neem dan contact op met Julie Morbée van A&S Solutions via julie@assolutions.be  
en neem zeker een kijkje op www.melle.be of www.jobsolutions.be. Hier kan je meer 
informatie (functieomschrijving, aanwervingsvoorwaarden, ...) terugvinden over de procedure.

SPORTPROMOTOR
contractueel • B1-B3 • voltijds  
• brutojaarsalaris: min. 31.963 euro - max. 53.858 euro

www.jobsolutions.be/register/11143-85

Gemeentebestuur Melle gaat over tot het organiseren van 
een aanwervingsprocedure en het aanleggen van een 
wervingsreserve van 3 jaar voor een sportpromotor (m/v/x).

Lokaal bestuur Haaltert zoekt

Maatschappelijk Werker  
B1-B3, vervangingscontract
De maatschappelijk werkers bieden psychosociale hulp,  
informatie, advies en concrete dienstverlening. 

Solliciteer ten laatste op 7 april 2022

Job in Haaltert|

www.haaltert.be/vacatures

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



Meest gezocht in techniek en engineering
Techniek en engineering liggen nog altijd erg goed in de (arbeids)markt. Jobat geeft een overzicht van de 25 meest gevraagde 
jobs in techniek: van de onderhoudstechnicus en elektricien tot de technisch consulent. 

We vallen hiervoor terug op het 
overzicht van de gepubliceerde 
jobs op Jobat. Het gaat (zie tabel) 
om alle vacatures binnen de 
functiecategorie ‘techniek, engi-
neering en productie’, gepubli-
ceerd tijdens de voorbije twaalf 
maanden. Het percentage is het 

aandeel van de betreffende job in 
vergelijking met alle jobs in tech-
niek, engineering en productie.
De top drie van deze most wanted- 
lijst wordt aangevoerd door de 
onderhoudstechnicus, gevolgd 
door de elektricien en de opera-
tor voeding. Deze drie zijn samen 
goed voor ruim 20 procent van 
alle gepubliceerde vacatures in 
techniek, engineering en produc-
tie. Opvallend is dat deze top drie 
al jaren stand houdt. Ook leiding-
gevenden worden vaak gevraagd 
en zien we herhaaldelijk in de 
top tien, zoals de projectleider 
(op vier), de verantwoordelijke pro-
ductieproces (op vijf) en de team-
leader (op zeven).  (WiVi)

Meest gevraagde jobs in techniek, engineering & productie
1 Onderhoudstechnicus 7,8%
2 Elektricien 7,4%
3 Operator voeding 6,3%
4 Projectleider, technisch verantwoordelijke 4,0%
5 Verantwoordelijke productieproces 4,0%
6 Operator montage / assemblage 3,7%
7 Teamleader / meestergast / ploegleider 3,3%
8 Productieverantwoordelijke 3,1%
9 Technicus elektriciteit en elektronica 2,9%
10 Technisch bediende - administratie 2,8%
11 Lasser 2,7%
12 Operator verpakkingsmachine / verpakker 2,7%
13 Industriële automatisering, PLC programmeur 2,4%
14 Technicus (elektro)mechanica 2,3%
15 Mecanicien motorvoertuigen 2,2%
16 Tekenaar elektriciteit, elektronica 2,0%
17 Metaalbewerker 1,9%
18 Onderhoudstechnicus HVAC 1,9%
19 Monteur staalbouw 1,8%
20 Operator hout, papier en karton 1,8%
21 Technicus methode, proces en planning 1,7%
22 Maintenance manager 1,7%
23 Mechanica / werktuigkunde 1,6%
24 Bouwkunde 1,5%
25 Technisch consultancy 1,5%

Bron: Jobat, 2021 -2022

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

Bezoek onze jobbeurzen.
Ontmoet tientallen werkgevers op één dag, 
op één locatie, bij jou in de buurt.

Deze functie wordt exclusief behandeld 
door Aanwervingshuis.
Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk 
Kortrijksesteenweg 1099, 9051 Gent 
www.aanwervingshuis.be | 056 225 880 | 09 310 83 39

Contact & info: angie@aanwervingshuis.be

Studiebureau Engitop, gelegen te Deinze, is een ingenieursbureau
gespecialiseerd in het berekenen en modelleren van bouwkundige constructies 

in beton en staal. Zij zijn sinds 1995 actief in woning-, kantoor-, appartements- 
en industriële gebouwen. Dit zowel voor nieuwbouw- als voor renovatie- en 

restauratieprojecten. Door de jaren heen is hun studiebureau uitgegroeid van een 
éénmanszaak tot een ingenieursbureau met een professioneel team. Om hun 

klanten van de nodige kwaliteit te blijven voorzien, breiden ze hun team verder uit.

Ingenieur Stabiliteit
Functie: • Je bent verantwoordelijk voor het opmaken van de stabiliteitsstudie 
van verschillende projecten • Hiervoor communiceer je met verschillende partijen 
zoals architect, bouwheer en aannemer • Voor het aanbestedingsdossier maak je de 
meetstaten en bestekken op • De verschillende werven worden door jou opgevolgd
en je neemt deel aan werfvergaderingen • Je leidt een team van een 3-tal tekenaars 
en stuurt bij waar nodig.

Profi el: • Als communicatieve teamplayer ben je een coördinator en weet je te 
anticiperen • Met gevoel voor verantwoordelijkheid ben je een echte problemsolver
• Je behaalde een masterdiploma in de industriële wetenschappen bouwkunde 
of burgerlijk ingenieur bouwkunde.

Aanbod: • Een aantrekkelijke verloning aangevuld met extralegale voordelen zoals 
maaltijdcheques en een bedrijfswagen • Je komt terecht in een moderne omgeving 
waar ruimte is voor initiatief en eigen inbreng • Je krijgt de kans om mee te werken 
aan uitdagende en prestigieuze projecten • Een dynamische werkomgeving waar 
kwaliteit primeert!

Is er iemand

stapelgek op jou?

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be en vind de job waar jij 
écht gelukkig van wordt.

Profi ciat met je 
nieuwe job!

Vind jouw klik 
op jobat.be
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