
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.

Zet je technische kennis in en draag bij aan een optimale werking van ons ziekenhuis en 
goede zorg voor onze patiënten. UZ Leuven investeert graag in jouw verdere ontwikkeling.

Ontdek al onze vacatures en solliciteer op uzleuven.be/jobs 

Wij zijn grensverleggers. Want bij UZ Leuven streven we ernaar om elke patiënt de beste 
zorg te bieden. Dat doen we samen. Warm, hartelijk en met respect. Door toonaangevend 
onderzoek, door onszelf voortdurend bij te scholen en anderen op te leiden. 
Zo geven we vandaag vorm aan de gezondheidszorg van morgen. 

Wĳ  zĳ n momenteel op zoek naar:

Techniekers en ingenieurs
voor de afdelingen droge technieken, natte technieken, 
projectbureau, bouw en medische instrumentatie
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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



Om ons team te versterken zoeken wij:

• Ergotherapeut (online)
• Animatie
• Zorgkundigen
• Verpleegkundigen
Wij bieden:
•  Een voltijds-, eventueel deeltijds contract van onbepaalde duur, 

uurregeling te bespreken
•  Salaris volgens IFIC normen, overname anciënniteit
•  Een goed bereikbare werkplek op enkele minuten v/d afrit Dro-

genbos of Beersel, gelegen langs de Alsembergsesteenweg met 
zeer goede verbinding openbaar vervoer naar Brussel centrum.

Hoe solliciteren:
• Tot 31/12/2022 t.a.v. Barbara de Valensart
• Gemotiveerd schrijven, c.v., kopie diploma
• Schriftelijk: Alsembergsesteenweg 68, 1630 Linkebeek
• Via mail: avondvrede@skynet.be
• Tel : 02/377.08.19

www.overijse.be/jobs

MANUEL SAMYN 
VERANTWOORDELIJKE 
GEBOUWEN FACILITAIR 
BEHEER

Wij zoeken:

Op zoek naar 
een job met pit?

MANUEL SAMYN 
VERANTWOORDELIJKE 
GEBOUWEN FACILITAIR 
BEHEER

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 
02 785 33 44 of via personeelsdienst@overijse.be. 

Meer info? Kijk voor de volledige job- en 
profi elbeschrijving, de voorwaarden en de 
selectie procedure op www.overijse.be/jobs. 
Solliciteren kan tot en met 7 december 2022.

een technisch 
assistent zorgsites
• Je kan zelfstandige en 

probleemoplossend handelen.
• Je verricht allerlei klussen 

en onderhoudswerken.
• Je organiseert en bedeelt 

maaltijden aan huis.

openingszin?

Op zoek naar
de perfecte

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be en vind de job waar jij 
écht gelukkig van wordt.

Fijne eerste 
werkdag!

Vind jouw klik 
op jobat.be

Politiezone Druivenstreek is een jong 
gepassioneerd korps en staat in voor de 
basispolitiezorg binnen de gemeenten 
Hoeilaart en Overijse. Onze kernwaarden zijn: 
bescherming, kwaliteit, betrokkenheid, met 
als doel te zorgen voor wie ons nodig heeft. 
Daarom zijn we op zoek naar een:

HR-MEDEWERKER (m/v/x)
ICT-CONSULENT - NIVEAU B (m/v/x)

Solliciteren kan tot en met vrijdag 30/12/2022 via www.jobpol.be

Contact / meer info: Veerle Vanmol, PLIF coördinator, 
tel. 02 769 69 30 pz.druivenstreek.hrm@police.belgium.eu

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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