
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.                  

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.

De wereld 
van morgen?
Daar werk ik aan. Bij Agfa.

LEES MEER OVER MIJN JOB OP

CAREERS.AGFA.COM

Patrick uit Mortsel, productieoperator chemie, 
komt elke dag te voet naar Agfa.

ISVAG werft aan
Wie zijn wij?
30 steden en gemeenten werken samen met ISVAG om niet-recycleerbaar 
huisafval van meer dan 1 miljoen inwoners op een veilige, verantwoorde en 
milieuvriendelijke manier om te zetten in zoveel mogelijk energie en grondstoffen. 
Zo wekken we vandaag al stroom op voor meer dan 25.000 gezinnen en leveren we 
ook warmte aan bedrijven. 

Wie zoeken wij?
- Procesoperator
- Strategisch aankoper
- Kwaliteitscoördinator 
- Werkvoorbereider

Wat bieden wij?
Een aantrekkelijk loonpakket, een mooi aantal vakantiedagen en extralegale 
voordelen, zoals maaltijd- en ecocheques, een groeps-, hospitalisatie- en 
ambulante verzekering en een fi etsplan.

Meer info?
www.isvag.be/jobs



Techniekers/Ingenieurs
met een hart voor Farma

Janssen Supply Chain Beerse

Na een uitgebreide opleiding zorg je er elke dag mee voor dat het 
hoogtechnologisch productie-equipment in uitstekende staat blijft 

om zo producten van de hoogste kwaliteit tijdig bij patiënten te 
krijgen. Hierbij werk je steeds volgens de geldende cGMP-regels en 

veiligheidsvoorschriften.

Je werkt in een ploegensysteem vroege/late met een aantrekkelijk 
salarispakket, extralegale voordelen, een uitgebreide verlofregeling 

en doorgroeimogelijkheden.

Info & solliciteren
Raadpleeg de vacature via 

www.careers.jnj.com 
(referentienummer 2206029427W) 

en volg het sollicitatieproces.

Naast een enthousiaste teamplayer ben jij iemand die heel leergierig is 
en zich permanent wil blijven ontwikkelen.

Wij zoeken collega’s:

• met een grote technische affi  niteit en brede vaardigheden

• met een echte hands-on mentaliteit

• met sterke focus op productkwaliteit & voortdurend verbeteren

• die graag werken in een goed georganiseerde gereglementeerde 

omgeving
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SLEUTEL AAN JE TOEKOMST

Wij zoeken allround monteurs voor 
onze werkplaats in Kontich

In deze afwisselende functie zul je zowel 
inzetbaar zijn voor service- als nieuwbouw 
afdeling van onze werkplaats. Hier werk je aan 
het opbouwen, herstellen en onderhoud van 
onze hydraulische laad- en lossystemen op 
trucks. Regelmatig zul je jou wagens tegenkomen 
op de Belgische wegen! Bij ons kan je flexibel 
werken en heb je volop  mogelijkheden om je 
te ontwikkelen. Kom jij ons ervaren team van 
monteurs versterken!
Solliciteren kan je via MakeYourMoveatHyva.

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

Ingenieur wordt consultant

Ingenieursvereniging ie-net onder-
vroeg in totaal 665 ingenieurs die 
minder dan drie jaar geleden afge-
studeerd waren. In welke functies
komen zij terecht? Naast consultancy 
en productie blijken ook onderzoek 
& ontwikkeling, projectontwikkeling
en informatica populaire functie-
domeinen. 
Al zijn er wel verschillen op basis 

van het soort ingenieur. Voor burger-
lijk ingenieurs en bio-ingenieurs is 
consultancy het meest voorkomen-
de profiel. Maar voor industrieel in-
genieurs is dat productie & proces, 
gevolgd door productontwikkeling. 
Voor de volledigheid: bij deze rond-
vraag werden overheidsfuncties en 
doctoraatstudenten niet meegere-
kend. (WiVi)

Afgestudeerde ingenieurs gaan het vaakst in twee functiedomeinen aan de slag:
als consultant, of in proces- of productiefuncties.

TEWERKSTELLING
VOLGENS FUNCTIEDOMEIN 

1. Consultancy 15%

2. Productie/proces 15%

3. Onderzoek & ontwikkeling 13,6%

4. Projectontwikkeling 11%

5. Informatica 10,3%

6. Ontwerp 9,9%

7. Onderhoud/kwaliteit/veiligheid 8,1%

8. Milieu 2,6%

9. Technisch commercieel: verkoop 2,2%

10.
Technisch commercieel:
marketing/service/support 

2,2%

Bron: ie-net, 2022

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

Bezoek onze jobbeurzen.
Ontmoet tientallen werkgevers op één dag, 
op één locatie, bij jou in de buurt.

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
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