
Deze week: werken in 
techniek & engineering

TECHNIEK &
ENGINEERING

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

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

Ingenieursvereniging ie-net onder-
vroeg in totaal 665 ingenieurs die 
minder dan drie jaar geleden afgestu-
deerd waren. In welke functies komen 
zij terecht? Naast consultancy en pro-
ductie blijken ook onderzoek & ont-
wikkeling, projectontwikkeling en in-
formatica populaire functiedomeinen. 
Al zijn er wel verschillen op basis van 
het soort ingenieur. Voor burgerlijk in-
genieurs en bio-ingenieurs is consul-
tancy het meest voorkomende pro-

fiel. Maar voor industrieel ingenieurs 
is dat productie & proces, gevolgd 
door productontwikkeling. Voor de 
volledigheid: bij deze rondvraag wer-
den overheidsfuncties en doctoraat-
studenten niet meegerekend.  (WiVi)

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

fluvius.be/technischebachelor  

Van alle netten thuis 
Start als technische bachelor bij Fluvius

Vind jouw ideale mix

Technische diepgang.
Mensen laten samenwerken.
Planning en admin.

Energietransitie. Slimme netten. Innovatieve technieken. 
Grote woorden, die bij Fluvius tastbaar worden. In concrete projecten 
in heel Vlaanderen. Gedragen door onze technische bachelors.

AANBOD:  Voor al deze functies biedt IVM een passende verloning aan overheids-
barema's, maar met een 'extraatje'  en diverse extralegale voordelen: pensioen-
verzekering, verzekering gewaarborgd inkomen, hospitalisatieverzekering inclusief 
tandzorg, maalti jdcheques, maximale fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.. .
Een aangename werksfeer met aandacht voor fysiek en psychisch welzi jn en 
collegialiteit.  Met ruimte om jezelf te ontplooien en permanente opleiding.

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËN, AANKOOP EN
OVERHEIDSOPDRACHTEN
A1a-A3a (master OF bachelor en slagen voor capaciteitstest)

COÖRDINATOR MECHANISCH ONDERHOUD
A1a-A2a (technische bacheloropleiding)

PROCESOPERATOREN
C2-C4 (A2 elektriciteit)

Shuttleworth Europe NV in Kruisem zoekt

MECHANISCHE MONTEUR - 
SERVICE TECHNIEKER (M/V)

Graag CV met motivatie naar 
senv@shuttleworth.com

“ M.A.C. Allaeys levert 
industriële gebouwen en 

constructies volgens plan.
Vier je mee als nieuwe monteur het 30-jarig 

bestaan in een familiaal bedrijf met een 
aangename werksfeer en 

correcte verloning?”

 Europark Zuid 5 - 9100 Sint Niklaas 
 0475/95 08 70
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INTERESSE?

Solliciteren kan tot uiterlijk 3 januari 2023 via bovenstaande link of via de QR-code. 

NOG VRAGEN? 
Neem dan contact op met Julie Morbée van A&S Solutions via julie@assolutions.be 
en neem zeker een kijkje op www.melle.be of www.jobsolutions.be. Hier kan je meer 
informatie (functieomschrijving, aanwervingsvoorwaarden, ...) terugvinden over de procedure.

COMMUNICATIEAMBTENAAR
contractueel • B1-B3 • voltijds 
• brutojaarsalaris: min. 33.920 euro - max. 57.154 euro

www.jobsolutions.be/register/13874-3

Gemeentebestuur Melle gaat over tot het organiseren 
van een aanwervingsprocedure en het aanleggen 
van een wervingsreserve van 3 jaar voor een (m/v/x) 
Communicatieambtenaar.

Wil je op de eerste rij zitten bij de evolutie naar elektromobiliteit? 
Werk je graag in teamverband en in rechtstreeks contact met 
klanten? Ga dan aan de slag als service- en partsadvisor in onze 
vestiging in Kruibeke. 
Meer info over job en voorwaarden: vanhovegarages.be/vacatures .

IS DIT DE JOB VOOR JOU? 
Mail je gegevens (mailadres en gsm nr) naar 
hr@vanhovegarages.be, wij contacteren jou.

SERVICE- EN PARTSADVISOR 
BESTEL -EN VRACHTWAGENS

algemeen directeur m/v/x

ninove.zoekt

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

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

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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