
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 <

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

Eén op vijf volgt opleiding, en dat is te weinig
Er is nog werk aan het levenslang leren in ons land. Met één op vijf volwassen Belgen die vorig jaar een opleiding volgden, 
liggen we een flink stuk onder de Europese norm. Hoe jonger én hoger het diploma, hoe meer opleiding, zo blijkt.

Het afgelopen jaar heeft gemid-
deld één op vijf volwassenen 
(25-64 jaar) een bijkomende op-
leiding gevolgd. Met ‘opleiding’ 
bedoelen we alle structurele op-
leidingen. Zelfstudie en informeel 
leren horen daar niet bij. In verge-
lijking met het jaar ervoor stijgt het 
aantal Belgen met zo’n jaarlijkse 
opleiding maar heel licht. Dat blijkt 
allemaal uit cijfers van Statbel, het 
Belgische statistiekbureau. Qua 
bijkomende opleidingen zijn er 
geen verschillen tussen mannen 
en vrouwen. Maar leeftijd en diplo-
ma blijken wel bepalend. Zo vol-
gen jongeren van 25-34-jaar meer 
dan dubbel zo vaak een opleiding 
dan 55-64-jarigen. En zij die een 

diploma hoger onderwijs haalden, 
volgen eerder een opleiding dan 
zij met een diploma hoger secun-
dair onderwijs of lager onderwijs. 

LANGE WEG
Naar arbeidsmarktstatuut zien 
we dat 22,5 procent van de 
werkenden een opleiding volgt, 

tegenover 19,4 procent van de 
werklozen en slechts 11 procent 
van de inactieven. Maar ook on-
der de werkenden zijn er verschil-
len: werknemers in de financiële 
sector volgen eerder extra op-
leidingen dan zij die in de bouw 
of retail aan de slag zijn. De al-
gemene conclusie oogt negatief. 
Met één op vijf 25-64-jarigen die 
een opleiding volgden, zit België 
nog ver onder de Europese doel-
stelling die begin 2021 werd ge-
formuleerd. Daarbij zou 47 pro-
cent van de volwassenen een 
opleiding gevolgd moeten heb-
ben tegen 2025. De weg naar 
levenslang leren is dus nog lang.  
(WiVi)



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

A.M.C. nv (gelegen in Lokeren) is een middelgroot 
productiebedrijf voor metaalconstructies en totaal-
projecten voor de industrie. A.M.C. bezit constructie-
bedrijven, een engineeringsafdeling en montage-
ploegen in België, Duitsland en Frankrijk met totaal 
ongeveer 100 medewerkers. Om onze marktpositie 
te verstevigen hebben we vacatures voor (m/v)

• Ontwerpen en detailleren van 
staalconstructies in 3D.

• Opmaak van uitvoeringsdossiers 
voor fabricatie.

• Je staat in voor het vervoer van 
zware metalen constructies naar 
onze klanten in België.

Onze voorkeur gaat uit naar teamplayers met enkele jaren ervaring, 
woonachtig in de omgeving. We bieden een loon in verhouding tot ervaring, 
maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.

Schrijven of telefoneren voor een afspraak kan naar:
A.M.C. nv, Rechtstraat 428, 9160 Lokeren-Eksaarde. 
Tel.: 09 353 80 61
of info@amc.be

• Je hebt ruimtelijk inzicht en 
vertrouwd met Tekla Structure, 
Inventor of Autocad.

• Je hebt een bachelor- of 
masterdiploma in een 
mechanische richting of bent 
gelijkwaardig door ervaring.

• Je bent in het bezit van een 
rijbewijs CE.

• Je bent stipt en fexibel qua 
werkplanning.

Tel.: 09 353 80 61
 info@amc.be

TECHNISCH TEKENAAR

CHAUFFEUR CE
voor trekker / oplegger / laadkraan

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

Goesting in de match 
van jouw leven? 

Een ruzie onder pubers? Een moeilijke studiekeuze? 
Belangrijke levenskeuzes voor de boeg (zo leek het 
toch op dat moment)? Vrienden konden altijd al bij 
jou terecht voor een luisterend oor én advies. Want jij 
voelt aan wat mensen nodig hebben. Toen al. En nu 
nog steeds. Talenten aan een job helpen die hen op 
het lijf geschreven is, is dan ook een job die op jouw 
lijf geschreven is. Als HR-consultant kan jij he-le-maal 
jezelf zijn.

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?
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