
Zeg je VAB Bijstand dan zeg je pechverhelping 
en reisbijstand wereldwijd, 365 dagen per jaar, 24 
uur op 24, 7 dagen op 7. Elke dag rekenen meer dan 
3 miljoen klanten op ons voor mobiliteit en zekerheid 
onderweg. Dat is onze missie.

Om die dienstverlening te borgen heeft VAB een 
permanent bemande alarmcentrale in Zwijndrecht en 
voor het Belgisch grondgebied meer dan 330 eigen 
wegenwachters op de baan. 

Je maakt deel uit van een dynamische en sterk 
groeiende organisatie met veel expertise en 
knowhow, waar klanten en medewerkers centraal 
staan. We hebben pakken energie en dat werkt 
aanstekelijk. We zijn doeners, we laten het 
vooruitgaan, letterlijk en figuurlijk. 

SYSTEM THINKING IN A WORLD  
OF EMOTIONS AND PERCEPTIONS

Binnen deze uitdagende omgeving zijn we op zoek naar een:

Wij zijn ook op zoek naar een:

• De VAB Bijstand organisatie zit in een transitie, op weg naar een meer gepersonaliseerde klantervaring waarin data, 
digitalisering en procesvereenvoudiging onze medewerkers meer gaan ondersteunen. Als hoofd van de VAB Alarmcentrale maak 
je deel uit van een transversaal team dat deze strategische transformatie implementeert.

• Je organisatie omvat de afdelingen binnenland (België), buitenland (rest van de wereld), dispatching en de vervangwagen
service. In totaal stuur je een 150tal medewerkers aan. Dat varieert naargelang de seizoensgebondenheid. 

• Binnen de centrale stuur je een team van ervaren afdelingsverantwoordelijken en teamcoaches aan en zorg je ervoor dat de 
servicelevels gehaald worden. Hierbij primeert de kwaliteit van de dienstverlening en de attitude om klanten in een noodsituatie 
te helpen.

• Omdat jouw dispatching teams de expertwegenwachters aansturen werk je zeer intens samen met het management en de 
lokale regiochefs van die afdeling. Uiteraard werk je ook nauw samen met de commerciële, financiële en administratieve teams 
en stuur je processen aan over de verschillende afdelingen heen. 

MANAGER ALARMCENTRALE PECHVERHELPING  
EN REISBIJSTAND
Generalist met voldoende affiniteit en interesse in automotive, mobiliteit, telematica, moderne 
communicatie technieken (Ref. 2022/2099)

BUSINESS UNIT MANAGER B2B

Ben je gepassioneerd door een van deze functies?  
Voor de volledige functie beschrijvingen en een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.auli.be.

Dat blijkt allemaal uit een rond-
vraag van ingenieursfederatie ie-
net bij 665 ingenieurs die minder 
dan drie jaar geleden afstudeer-
den. Zowel bio-, burgerlijk- als 
industrieel ingenieurs werden 
bevraagd over hun stappen en 
plannen op de arbeidsmarkt.
Een van de bevindingen is dat 
ingenieurs alsmaar sneller aan 
de slag kunnen. “De helft heeft 
in juni al een job, terwijl die 50 
procent in het onderzoek van vo-
rig jaar pas in juli bereikt was”, 
aldus Nancy Vercammen van 
ie-net. In 2021 duurde het dus 
langer vooraleer je als prille in-
genieur een job te pakken kreeg. 

“Dat was toen vooral te wijten 
aan de coronasituatie van 2020”, 
klinkt het.

SECTOREN
De bouw is de populairste sector 
waar zowel burgerlijk (18 procent) 

als industrieel (23 procent) inge-
nieurs belanden. Voor bio-inge- 
nieurs is dat de sector van chemie 
en farma: zowat 24 procent van 
hen komt daar terecht.
Sector twee en drie voor burger-
lijk ingenieurs zijn respectieve-
lijk telecom & ICT (16 procent) en 
de metaalnijverheid (13 procent). 
Voor industrieel ingenieurs staan 
studiebureaus op twee (11 procent) 
en metaalnijverheid op drie (9 pro-
cent). Ook bij bio-ingenieurs prij-
ken de studiebureaus op de twee-
de plaats (14 procent), maar staat 
voeding (12,5 procent) op drie als 
het gaat om populairste sectoren 
van tewerkstelling.  (WiVi)

Pas afgestudeerde ingenieur vindt sneller een job
De helft van de afgestudeerde ingenieurs heeft in juni al een job op zak, dus nog voor hij of zij het diploma in handen heeft. 
Afgestudeerde profielen worden alsmaar eerder vastgelegd. Ze komen vaak terecht in de bouwsector en in chemie en farma.

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.                  

uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

TOPJOBS VIA ANTOON BULCKE

ONTDEK ZE IN JOBAT
EN VIA WWW.ANTOONBULCKE.BE



algemeen directeur m/v/x

ninove.zoekt

Meer weten? Surf naar 
www.ninove.be/vacatures

Na het beëindigen van een beroepsopleiding gaat 
60% van de afgestudeerden direct aan de slag. Van 
de groep die een knelpuntopleiding volgt, vindt 80% 
meteen werk en bij IBO, een Individuele Beroepsop
leiding, die werk en opleiding combineert, loopt dat 
percentage zelfs op tot 92%. Dat VDAB onderzoek 
toont aan dat bijscholing en omscholing waarde
volle bouwstenen zijn om vacatures in te vullen.

Omdat de combinatie van werken en leren zijn nut 
meer dan bewijst om werkzoekenden meer kansen 
op een job te bieden, voert de Vlaamse regering 
vanaf 1 januari 2023 met de werkervaringsstage 
een nieuwe vorm van werkplekleren in. De werk
ervaringsstage is bedoeld voor een ruime groep van 
mensen met een grotere afstand tot de arbeids
markt.

Sterk cv
Een werkervaringsstage geeft deze werkzoekenden 
de mogelijkheid om algemene competenties te 
versterken, zoals samenwerken, goed communiceren 

of plannen. Het biedt hen ook een recente werk
ervaring in de richting van een job die ze zouden 
willen doen. Indien dat nodig is, kan er ook gewerkt 
worden aan het wegwerken van medische drempels. 
Zo zorgt de stage ervoor dat ze met een sterk cv een 
job kunnen zoeken op de arbeidsmarkt.

Werkervaring 
Naast de werkervaringsstage, blijven andere formu
les voor werkplekleren bestaan. Met de individuele 
beroepsopleiding (IBO) is er voor de werkgever de 
mogelijkheid om, op maat van de werkzoekende, een 
job aan te leren op de eigen werkvloer. Het gaat dan 
om een betaalde opleiding die – indien succesvol – 
wordt beklonken met een vast contract. Ook is er de 
beroepsinlevingsstage waar niet alleen werkzoeken
den, maar ook studenten, zelfstandigen of werkne
mers gebruik van kunnen maken om competenties 
te versterken en werkervaring op te doen. Werkzoe
kenden die naar school gaan willen combineren met 
leren op de werkvloer, kunnen een opleiding volgen 
met leertijd.

Waarde 
In onze huidige arbeidsmarkt is de manier van 
kijken naar solliciteren, aanwerven en opleiden een 
gedeelde verantwoordelijkheid. Ook voor werkzoe
kenden is het belangrijk om niet te blijven stilstaan 
en in zichzelf te blijven investeren. Met een opleiding 
die ze met werkervaring combineren, vergroten ze 
hun waarde voor het bedrijf waarvoor ze (gaan) 
werken.

Efficiënte combinatie van 
werken en leren

Samen sterk voor werk
vdab.be

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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