
A.M.C. nv (gelegen in Lokeren) is een middelgroot 
productiebedrijf voor metaalconstructies en 
totaalprojecten voor de industrie. A.M.C. bezit 
constructiebedrijven, een engineeringsafdeling en 
montageploegen in België, Duitsland en Frankrijk 
met totaal ongeveer 100 medewerkers. Om onze 
marktpositie te verstevigen hebben we volgende 
vacature (m/v).

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de realisatie en de coördinatie 
van technische projecten. Je stuurt diverse projecten aan in samenwerking 
met de klanten en de verschillende disciplines binnen de eigen organisatie 
teneinde de gestelde doelen te behalen. Je bent de centrale spil in de realisatie 
van projecten en werkt nauw samen met de klant vanaf de commerciële fase 
tot de montage on site.

Jouw profi el: • Master in mechanica of gelijkwaardig door ervaring
• Klantgerichte commerciële (zakelijke) instelling • Analytisch en creatief
• Organisatietalent • Bereid zijn korte opdrachten in het buitenland 
(hoofdzakelijk in Nederland) op te volgen.

Onze voorkeur gaat uit naar teamplayers met enkele jaren ervaring, woonachtig 
in de omgeving. Wij bieden veel ruimte voor eigen initiatief, de mogelijkheid 
om internationale projecten te realiseren en een zeer gevarieerde job. Verder 
bieden we een salaris in verhouding tot de ervaring, maaltijdcheques en een 
hospitalisatieverzekering. Een fi rmawagen is voorzien.

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

Schrijven of telefoneren voor een afspraak kan naar:

 info@amc.be

PROJECTMANAGER

Een uitdagende job in de haven 
van Gent, het zegt je wat?

Zin om bij een firma aan de slag te gaan die zich specialiseert in op- en overslag voor granen en oliehoudende zaden?

Dan ben jij misschien wel het koren op onze molen.

Bij Euro-Silo kom je terecht in een leuke sfeer waarin er zeker ruimte is om jezelf te ontwikkelen. Wij verwelkomen je dan ook met open armen. 
Dankzij de groei van Euro-Silo pikten al onze enthousiaste en dynamische medewerkers al hun graantje mee.

ONS AANBOD:
• Een vast contract bij een stabiele organisatie waar waarden als Betrouwbaarheid, Verantwoordelijkheid, Excelleren, 

Respect en Samenwerken centraal staan.

• Een aantrekkelijk loonpakket met o.a. maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 
ecocheques, 13e maand en een voordelig bonussysteem eigen aan de sector en organisatie.

INTERESSE:
Stuur een mailtje met je gegevens naar sollicitatie@eurosilo.be en wij 
contacteren jou! Of bel gerust naar 09/353.77.92

MEER INFO?
De uitgebreide vacatures vind je op 
www.eurosilo.be

Ben jij de volgende?
OM HET TEAM TE VERSTERKEN ZOEKT EURO-SILO MOMENTEEL:

• CONTROLEKAMEROPERATOR

• ONDERHOUDSTECHNIEKERS

• SHIFTSUPERVISOR

• TECHNISCH AANKOOPVERANTWOORDELIJKE

• ONDERHOUDSMECANICIEN 
ZWAAR ROLLEND MATERIEEL

EURO-SILO 
GROEIT EN
IS OP ZOEK

NAAR U!

Cedric
Shiftsupervisor

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

  

Heb jij spijt van je loopbaan?
Eén op drie werknemers heeft spijt over hoe hun carrière 
tot dusver is verlopen. De jongere generatie vertoont hierbij 
meer spijt dan de oudere.

Dat blijkt allemaal uit onderzoek van 
Antwerp Management School en de 
Vrije Universiteit Amsterdam. Zij on-
derzochten, samen met House of HR, 
wat huidige Belgische en Nederland-
se werknemers verwachten van hun 
loopbaan. Daaruit blijkt dat werk- 
nemers hun loopbaantevredenheid 
gemiddeld een 7,3 op 10 geven.

HOGE VERWACHTINGEN
De studie toont ook een opvallend 
verschil in de beleving van het loop-
baantraject tussen de verschillende 
generaties: één op drie heeft spijt, 
maar de jongere generatie meer. 
55+’ers geven hun gevoel van spijt 
namelijk aan met 2,6 op 5, terwijl jon-
geren van 18 tot 35 hun ervaring met 
spijt gemiddeld een 3 op 5 geven. 
De onderzoekers geven hiervoor als 

mogelijke verklaring dat de oudere 
generatie al meer tijd gehad heeft 
om bepaalde loopbaanstappen te 
ondernemen, of zich heeft neerge-
legd bij hoe het gelopen is. “Mogelijk 
zijn bij jongeren de verwachtingen 
nog erg hoog, of hebben ze een on-
realistische kijk op loopbanen en de 
arbeidsmarkt”, klinkt het.         

(WiVi)

Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?


