
Check het Salariskompas 
op Jobat.be en vergelijk 

je loon met dat van anderen 
op Jobat.be/salariskompas

VAN BRUTOLOON TOT BEDRIJFSWAGEN

‘Als ingenieur verdien je goed je kost’, hoor je wel eens. Maar hoeveel is dat dan 
precies? En wat is het doorsnee startloon van pakweg een industrieel, burgerlijk of 
bio-ingenieur?

1. HOEVEEL VERDIENT 
 EEN INGENIEUR?
De doorsnee ingenieur verdient in ons land 4.242 
euro bruto per maand. Dat blijkt uit de recente edi-
tie van het Salariskompas van Jobat. Dat bedrag 
is natuurlijk een gemiddelde en varieert onder 
meer naargelang het soort job, de anciënniteit en 
de werkgever. Met dit gemiddeld loon nestelt de 
ingenieur zich in de top drie van functies met het 
hoogste gemiddelde loon en dit op een totaal van 
23 hoofdfuncties. Enkel directieleden (6.152 euro) 
en R&D-profielen (4.344 euro) doen beter qua 
brutoloon. Ter vergelijking: de gemiddelde wer-
kende Belg strijkt in ons land 3.748 euro bruto 
op per maand. De ingenieur zit daar dus bijna 
500 euro bruto boven.  

2. IS DE INGENIEUR DAAR 
 TEVREDEN MEE?  
Best wel. Slechtst drie profielen zijn dus nog meer 
tevreden met hun loonpakket dan de ingenieur: 
directieleden, overheidsambtenaren en ICT’ers. 
Doorgaans zijn diegenen die het meest verdienen 
in verhouding ook meer tevreden over hun loon-
pakket. Daarom kijken we naar het geluksgevoel 
in het professionele leven in het algemeen, ook 
een vraag in het Jobat Salariskompas. Als het 
gaat om dat algemene geluksgevoel dan staat de 

ingenieur op plaats vijf. De top vier zijn voor direc-
tie, onderwijs, toerisme en overheid.

3. WAT ZIJN DE STARTLONEN?
Om daar een idee van te krijgen, kijken we even 
naar het recente ‘Mijn startbaan’-onderzoek van 
ingenieursfederatie ie-net. Zij doen jaarlijks een 
rondvraag bij hun leden, jonge ingenieurs die tot 
drie jaar geleden zijn afgestudeerd. Op basis van 
hun laatste rondvraag krijgen we ook een idee 
van de startlonen per type ingenieur. Het gaat 
hier wel om mediaanlonen, wat betekent dat de 
helft van de ondervraagden minder verdient dan 
dit bedrag en de andere helft meer verdient dan 
dat bedrag. Voor industrieel en bio-ingenieurs 
bedraagt dat mediaanbedrag 2.850 euro bruto 
per maand. Voor burgerlijk ingenieurs is dat 
3.020 euro bruto per maand. In het onderzoek 
van ie-net werden ook ingenieurs meegerekend 
die een doctoraat deden. Zij verdienen, volgens 
de rondvraag, 2.200 euro per maand als mediaan, 
maar dit brutobedrag is tegelijk ook netto.

4. WAT MET EXTRALEGALE 
 VOORDELEN?
Terug naar het Jobat Salariskompas hiervoor, en 
voor alle ingenieurprofielen dus. De gemiddel-
de ingenieur kan terugvallen op 7,64 extralegale 

voordelen, wat meer is dan het algemene gemid-
delde van 6,38 extra’s voor alle werknemers in 
ons land. Als het om ingenieurs gaat, krijgen ze als 
extralegale voordelen vooral maaltijdcheques, 
een hospitalisatieverzekering en een dertiende 
maand (telkens kan 78 procent van de ingenieurs 
hier op terugvallen). Driekwart krijgt een groeps-
verzekering. 65 procent kan rekenen op een 
bedrijfswagen, terwijl in het algemeen 43 procent 
van de werkende Belgen zo’n bedrijfswagen krijgt.

5. EN… VAKANTIE?
Gemiddeld kan een ingenieur rekenen op 29 va-
kantiedagen per jaar. Daarmee staat hij van alle 
profielen op plaats vijf. Al zijn de verschillen in dat 
opzicht niet zo groot tussen de functiegroepen. 
Het gemiddeld aantal vakantiedagen is 27. En-
kel functies in de sectoren onderwijs en vorming 
springen hier uit met een gemiddeld aantal van 46 
vakantiedagen.

William Visterin

Het loonpakket van de ingenieur

65 procent
van de ingenieurs

kan ook rekenen op een 
bedrijfswagen.

Deze week: 
werken in techniek & engineering

TECHNIEK &
ENGINEERING

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



Vacatures bij Parker Hannifin 
Manufacturing Boom

Parker Hannifin Manufacturing Boom produceert allerlei soorten dichtingsringen die worden gebruikt in 
tal van domeinen, gaande van energie, water en landbouw tot hydraulica, lucht-, scheepsbouw,....

Om de grootste technische uitdagingen ter wereld aan te pakken is een sterk team nodig. Daarom zijn 
we altijd op zoek naar de beste talenten voor alle afdelingen. Een carrière bij Parker biedt onbeperkte 

mogelijkheden voor je professionele en persoonlijke groei. Je helpt innovatieve technologieën en 
producten te ontwikkelen en draagt bij aan ons doel om de grootste technische uitdagingen ter wereld 
aanpakken. Als je een leergierige denker bent, met goede ideeën en een wil om te slagen, dan hebben 

we zeker een plekje voor je in ons team.

Wat bieden we aan? • Een marktconform loon; • Aangename werkomgeving; • Moderne, up-to-date werkplaats; • 29 vakantiedagen; • Tal van extra legale voordelen:  
maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, bonusplan,….); • Aanvullende opleidingen worden voorzien.

Hoe solliciteren? Stuur je CV en motivatiebrief naar svenja.daelemans@parker.com.

Wij zijn op zoek naar de volgende functies om ons team te versterken:

Valuestream manager 
De Valuestream manager is de mentor 
van het personeel en de activiteiten 
in zijn value stream. Hij begeleidt en 
stuurt de medewerkers en ontwikkelt 
de cellen naar zelfsturing en autonomie. 
Hij is primair verantwoordelijk voor het 
op effectieve en efficiënte wijze real-
iseren van de geplande productiedoel-
stellingen binnen de gestelde eisen van 
veiligheid, kwaliteit en kwantiteit.

Process engineer
Als Process engineer ben je verant-
woordelijk voor de coördinatie van 
projecten voor nieuwe ontwikkeling, 
optimalisatie, standaardisatie en imple-
mentatie van machines en processen. 
Hierbij leg je de nadruk op automa-
tisering, verbetering van de arbeids-
veiligheid, kwaliteit en productiviteit. 
Daarnaast ondersteun je klantspeci-
fieke projecten in samenwerking met 
andere departementen.

Shiftlead CNC (2-ploegen)
De Shiftlead CNC zal, naast zijn eigen 
taken als CNC Operator, toezien over 
het goede verloop van de activiteiten 
in de shift waarin hij actief is.  In het 
bijzonder zal hij erover waken dat de 
tijd besteed aan het stellen van een 
order tot een minimum beperkt is door 
medewerkers te ondersteunen, bege-
leiden of opleiden voor deze taak. 

Operator draaibank (2-ploegen)
Als Operator draaibank bedien je in 
hoofdzaak een draaibank (convention-
eel en/of CNC) en lever je kwalitatief 
hoogstaande producten (seals) af. Je 
competenties worden zowel progressief 
(draaitechnisch) als in de breedte 
(machinegeoriënteerd) ontwikkeld om 
alsdus te groeien tot een polyvalent 
inzetbare operator draaibank.

Ferrari Belgium zoekt nieuwe collega’s (M/V) 
voor onmiddellijke indiensttreding

Ferrari Belgium BV is part of an international shipping group, and a world leader 
in Secured Logistics. We offer a wide range of services to be able to meet all our 
customers demands. More information can be found on our website  
http://www.ferrarigroup.net. 

Vanwege sterke expansie van ons bedrijf in België zijn wij op zoek naar 3 nieuwe 
medewerkers (ASO- of TSO-diploma). 

Receptie/secretaresse
kennis van Engels/Word/Excel zijn een pluspunt

Medewerker import/koerier 
kennis van expeditie is een pluspunt

Administratie/boekhouding
kennis van SAP/Expert-M is een pluspunt

Ons aanbod
Een onmiddellijke indiensttreding met een vast contract van onbepaalde duur. 
Kantooruren maar geen 9 to 5 mentaliteit Een competitief/aantrekkelijk salaris dat 
na 6 maanden, mits positieve evaluatie, aangevuld wordt met extralegale 
voordelen waaronder maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering en 
hospitalisatieverzekering

Onze vacatures staan uitgebreid op vdab.be (zoekterm Ferrari).
Interesse? Mail uw motivatiebrief en CV naar jobs@ferrarigroup.be. 
Ferrari Belgium - Hoveniersstraat 42 bus 5 - 2018 Antwerpen - 03 475 27 23

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

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE
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