
Waar kom je als jonge ingenieur terecht?
Ingenieurs gaan klassiek aan de slag bij grote bedrijven, klinkt het vaak. Maar om welke sector en functie gaat het dan vooral? 

We vallen hiervoor terug op de Startbaan- 
enquête die ingenieursvereniging ie-net on-
langs organiseerde bij ruim zeshonderd jonge 
ingenieurs (zowel industrieel, bio als burgerlijk)
die maximaal drie jaar geleden zijn afgestu-
deerd. Zeven op tien werkt in loondienst. Onge-
veer één vijfde doctoreert (in verhouding doen 
vooral burgerlijke ingenieurs dat) of studeert 
verder. Zij die aan de slag zijn, doen dat vooral 
in de sectoren chemie en farma, bouw en ICT. 

Ook hier zijn er verschillen tussen het type in-
genieur. Bio-ingenieurs komen in verhouding 
eerder terecht in voeding, chemie en farma en 
milieu. Burgerlijke ingenieurs in bouw, chemie 
en farma en ICT & telecom. En industriële inge-
nieurs in bouw, chemie & farma en de metaal- 
nijverheid. Let wel, het gaat in de rondvraag 
enkel om de privésector. Er zijn natuurlijk ook 
ingenieurs die bij overheidsinstellingen gaan 
werken. Net zoals er ingenieurs zijn die bij klei-
nere organisaties, zoals studiebureaus, aan de 
slag gaan. Als we het over het functiedomein 
hebben, dan zijn ingenieurs vooral werkzaam in 
productie en in consultancy, al zijn er hier ook 
verschillen. Bio-ingenieurs zitten vooral in con-
sultancy en onderzoek en ontwikkeling. Burger-
lijke in informatica en consultancy. En industriële 
ingenieurs vind je vooral in productie en project- 
ontwikkeling.  (WiVi)

Favoriete sectoren voor ingenieurs

1 Chemie en farma 14,1%

2 Bouw 12,9%

3 ICT & telecom 8,8%

4 Ingenieurs- en studiebureaus 8%

5 Metaalnijverheid 6,8%

Bron: ie-net, 2021

Favoriete functiedomeinen voor ingenieurs

1 Productie/proces 16,3%

2 Consultancy 16%

3 Projectontwikkeling 11,2%

 Informatica 11,2%

Onderzoek & ontwikkeling 11,2%

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.                  

KLANTENADVISEUR MET COMMERCIËLE FLAIR

Kan je niet wachten om je tanden er in te zetten?Wij ook niet! We zijn namelijk op zoek naar een…

“Eindelijk je perfecte match gevonden?  
Solliciteer dan op onderstaande gegevens”
HR Mediahuis T.A.V. Martine Groenen
Z1 Researchpark 110 1731 Zellik  
Martine.Groenen@mediahuis.be

Een commercieel medewerker om onze 
interne sales afdeling te versterken. Heb 
jij een vlotte babbel, krijg je energie van 
samen met je team de targets te behalen 
en wil je werken in een omgeving waar 
de waarden ‘Warmte’, ‘Groei’, ‘Geluk’ en 
‘#wijzijnwaarmakers’ centraal staan? Dan 
geloven we dat jij de juiste kandidaat bent!

AANBOD
• Een job boordevol uitdagingen bij de op 
één na meest aantrekkelijke werkgever 
van België (Randstad Employer Brand Re-
search 2020).

• Een team met een duidelijke visie, een pak 
expertise en ambitieuze doelstellingen.

• 2 vaste dagen thuiswerk
• Een aantrekkelijk loonpakket met interes-
sante extralegale voordelen zoals onder 
andere een laptop, een gsm-abonnement, 
thuiswerkvergoeding, groeps – en hospita-
lisatieverzekering, extra vakantiedagen en 
een uitgebreid flexplan met  mogelijkheden 
tot flexwagen, tankkaart

• Daarnaast trekken wij er 2x per jaar op uit 
voor onze memorabele teambuildings, klin-
ken wij al eens graag op onze successen 
en is een chocolaatje ook nooit ver weg

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je krijgt een uiteenlopend en uitdagend takenpakket 
waarbij je het grootste deel van de tijd je commerciële 
flair gebruikt tijdens je (telefonische) contacten met 
klanten en de administratieve afhandeling die hierbij 
komt kijken. 

PROFIEL
Wat op je cv staat is belangrijk, maar niet het allerbelang-
rijkste. We rekruteren voornamelijk op basis van DNA. 
Ben jij een  tweetalige enthousiasteling die verzot is 
op klantencontact en er keihard voor gaat? Dan ben jij 
onze #waarmaker!

“Werken bij het Inbound-team? Dat is thuiskomen in een 
warm en gedreven team waar iedereen elkaar motiveert 
met een lach of een ludieke actie om het target te halen. 
Naast hard werken maken we ook tijd om samen iets 
leuks te doen (zoals pannenkoeken eten of mojito’s 
proeven!).”

DIRECTIE-ASSISTENT(E) (ref. 77347)

• communicatief master • praktisch organisator
Als “rechterhand” van de bestuurders word je een “go-between” die permanent de directie 

zal ondersteunen op vlak van: • agendabeheer • mailcommunicatie • receptie van inkomende

oproepen en aanvragen • organisatie van diverse meetings: praktische voorbereiding en 

opvolging • verslaggeving en rapportages • follow-up van afspraken.

Wie zoekt Mervielde? • master of gelijkwaardig door ervaring • communicatief en taalvaar-

dig (N/F/E) • discreet in de omgang • proactieve en commercieel-dienstverlenende attitude 

• vlot in administratie en praktische organisatie.

MEDEWERK(ST)ER
TRANSPORTADMINISTRATIE (ref. 77348)

Vanuit deze functie sta je in voor de follow-up van de transportaanvragen van orderingave 

tot facturatie: • registratie aanvragen • controle van gegevens op transportdocumenten

• voorbereiding facturatie • maandelijkse afronding van de dossiers. Kortom, je zorgt voor 

een correcte administratieve service zowel intern als voor de klanten.

Wie zoekt Mervielde? • bachelor of gelijkwaardig door ervaring • administratieve duizend-

poot en cijfermatig sterk • fl exibel en stressbestendig • vlot met diverse IT-toepassingen en 

bereid softwaresystemen aan te leren (o.a. Navision, Navitrans).

Dit is wat Mervielde kan bieden: • een veelzijdige functie met een grote betrokkenheid

• een warme, mensgerichte en familiale bedrijfscultuur • een moderne werkomgeving • een 

expansief en professioneel familiebedrijf met een uitstekende reputatie in de sector • een 

competitief loonpakket volgens functieniveau + diverse extralegale voordelen.

TRANSPORT MERVIELDE met hoofdzetel in ERTVELDE-
RIEME (of Gentse Kanaalzone) is een familiebedrijf dat 
samen met de zuster bedrijven nagenoeg 215 medewerkers
tewerkstelt en een omzet van 40 mio € behaalt. Het bedrijf is 
niet alleen actief in het tanktransport, maar beschikt over een 
tankcleaning en biedt haar klanten value added logistics aan. 
In het kader van de verdere expansie wenst de directie het 
team te versterken met een:

www.mervielde.be

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner
Volg ons opfi www.verdonckbv.be



Sto nv, gevestigd te Asse, is een autonome dochteronderneming van de Duitse multinational Sto SE 
& Co. KGaA. In België is Sto marktleider op het gebied van gevelisolatiesystemen (ETICS) voor zowel 

nieuwbouw als renovatie en is technologisch leider in gevelbepleistering. Voor meer informatie kan je 
terecht op de website www.sto.be.

Voor onze nieuwe StoShop te Wondelgem - Industrieweg 122 R  
zoeken wij een Verantwoordelijke en medewerker

Functie
•  Je verwelkomt de klanten, verwerkt de 

bestellingen alsook de inkleuring/ orderpicking 
en afhalingen.

•  Je geeft productadvies inzake de 
gevelisolatiesystemen, verfproducten, 
vloercoatings, machines en toebehoren.

•  Je maakt de klant wegwijs op onze website en 
onze webshop via demo’s in de StoShop.

•  Je bent verantwoordelijk voor het goed 
functioneren, het onderhoud en het beheer van 
de StoShop

•  Je zorgt voor een correct voorraadbeheer 
en stocktellingen, samen met de Logistics 
Manager

Profiel
•  Je bent computervaardig en je hebt minimaal 

een basiskennis van MS Office.
•  Ervaring in het werken met SAP of een ander 

ERP-pakket is een pluspunt.
•  Je beschikt over een goede gesproken kennis 

van het Frans en bij voorkeur ook het Engels 
en/of het Duits

•  Je bent flexibel, communicatievaardig, 
stressbestendig .

•  Je beschikt over goede commerciële 
vaardigheden 

•  Je bent een teamplayer.
•  Je hebt interesse in technische bouwproducten 
•  Je bent analytisch, werkt grondig en 

nauwkeurig

Interesse?
Stuur je CV per mail naar Linda Joseph via hr.be@sto.com

Vacature  

medewerker technische medewerker technische 
dienstdienst
Samen Ouder vzw (Sint-Niklaas, Waasmunster, 
Beveren-Waas) 

Ben jij een Handige Harry die met al je creativiteit altijd wel een oplossing weet te 
vinden voor een technisch probleem?  Versterk binnenkort ons technisch team ! 

Hoe zien je dagen er uit ? 
•  Je ontvangt meldingen van uiteenlopende defecten en verhelpt ze ter plaatse.  Je 

staat in voor het onderhouden van de technische installaties.
•  Voor complexe problemen val je terug op een team van interne en externe 

specialisten.
•  Elektriciteit, telefonie, verpleegoproepsystemen, basisnetwerk enz. is voor jou 

bekend terrein.

Wat verwachten wij van je?     
•  Je hebt minstens een TSO diploma, met specialiteit elektriciteit of 

elektromechanica.

Voel je je aangesproken? Ben je enthousiast?    
•  Je krijgt een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur.
•  We voorzien een verplaatsingsvergoeding, fietsvergoeding, 

maaltijdcheques enz.
•  Bekijk de volledige vacature op www.samenouder.be/vacatures.  
•  Bezorg als de bliksem jouw motivatiebrief én CV aan de Facilitair 

Directeur: Koen.Neve@samenouder.be .

Help jij mee onze verschillende locaties up 
to date houden voor kinderen, jongeren en 
ouders? Zorg jij mee voor een aangename 
werkplaats voor onze medewerkers en onze 
netwerkpartners?

Wij zoeken een gedreven FACILITAIR MANAGER (bachelor) 
voor onze verschillende vestigingsplaatsen in Oost-Vlaanderen.

Wij bieden een correct salarispakket voor een leidinggevende 
met o.a. een bedrijfswagen.

Wij zijn dringend op zoek naar 
gemotiveerde mensen

 

Bachelors
Houttechnologie A1

voor offertedienst en productievoorbereiding.

Schrijnwerkers
voor atelier en werf.

Lange Ambachtstraat 14 - 9860 Oosterzele
09/362 39 95 - jo@geedeco.be - www.geedeco.be

Interesse? Richt je kandidatuur naar offi ce@verdonckbv.be 
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspsycholoog,  056 53 11 80

Volg ons opfi www.verdonckbv.be

OPERATIONS MANAGER
people manager • industriële productieprocessen (ref. 54519)

Als operations manager word je de stuwende kracht die coördineert, superviseert en een kwalitatieve output 
faciliteert. Hiertoe hou je een sterke focus op de continue verbetering van en de controle op de productie-
processen. Daarnaast vertoon je als people manager een sterke betrokkenheid bij de werkvloer en onder-
steun je permanent de shiftleaders. Je kan rekenen op een vlotte samenwerking met de R&D, de production 
development (engineering, maintenance & nieuwe implementaties) en de sales. Je rapporteert rechtstreeks 
aan de General Manager.

Profi el: • ingenieur vertrouwd met procesindustrie en industriële toelevering • communicatief manager met 
visie • sterk in teamoverleg en decision making • geboeid door de technologie van innovatieve nicheproducten 
• gedreven voor kwaliteit, procesbewaking en lean management.

Dit is wat Exel kan bieden: • een brede en autonome managementfunctie • een performant team • de dynamiek 
van een KMO in combinatie met de synergievoordelen van een toonaangevende, internationale groep • eigen 
ontwikkelde, specifi eke nicheproducten in nauwe samenwerking met de klant • een attractief salarispakket
(te bespreken) + representatieve bedrijfswagen.

EXEL COMPOSITES nv, met hoofdzetel in Finland, is een
internationale groep en een hoogtechnologisch producent van 
composietprofi elen voor diverse industriële toepassingen. In 
België worden profi elen voor de Europese bouw- en transport-
sector ontwikkeld, gefabriceerd en gecommercialiseerd. Als 
subcon tractor voor toonaangevende Europese klanten zoeken 
wij voor de vestiging in OUDENAARDE (65 wkn) een

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

We horen graag of u onze nieuwe rots in de branding wordt. 
Stuur daarom uw CV en motivatiebrief naar GBoeraeve@zomagen.com

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Wie zijn wij? Zomagen Biosciences BE is de Belgische afdeling van een Amerikaans bio-
farmaceutisch bedrijf (Ventyx Biosciences, www.ventyxbio.com) dat zich toespitst op de 

ontwikkeling van medicijnen voor het behandelen van chronische inflammatoire ziektes. 
Wie zoeken wij? Een deeltijds administratief medewerker (M/V/X) die ons eerste 

aanspreekpunt kan zijn en ons ondersteunt op vlak van facturatie, personeelsadminis-
tratie, aankoop en onderhoud van labo materiaal, correspondentie, aan-
wervingen, etc. Wat bieden wij? Een boeiende en gevarieerde job met 

flexibele werkuren in een internationale omgeving binnen een groeiend 
bedrijf in de life-science hub te Zwijnaarde. Een competitieve verloning 

wordt aangevuld met tal van extralegale voordelen.

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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