
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.                  

Onze aanpak.  
 Jouw stijl.
Als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis 
ben je van vele markten thuis. Je houdt van 
variatie en uitdaging. Gelukkig, want elke dag 
is een belevenis. 
Waar jij op rekent? Je skills, zin voor creativiteit 
en een team van collega’s dat je elke dag 
ondersteunt. Je kiest voor onze aanpak, maar 
vult  die in met je eigen stijl.

Klaar voor jouw ronde?
Solliciteer op jouwstijl.be

Paola, artieste,  
jongleert met al haar 

zorgvaardigheden. 



VERPLEEGKUNDIGE /
OPTIE BELRAI-TRAINER 

Aanbod: Contract onbepaalde duur. Jobtime is bespreekbaar.

Profi el: Houder van het diploma verpleegkunde • Hou je van een uitdaging en 
beschik je over het diploma bachelor dan kun je de belrai-trainer worden voor 
onze voorziening. Hiervoor wordt opleiding voorzien.

Solliciteren met cv en sollicitatiebrief naar directie@terwestroze.be
tav mevr. Lien Vandamme.

Kom je graag werken in het huis van onze bewoners dan nodigen we je graag 
uit voor een kennismaking.

Het woonzorgcentrum onze Lieve Vrouw ter Westroze 
is een kleinschalig woonzorgcentrum met centrum voor 
kortverblijf, een centrum voor dagverzorging lokaal 
dienstencentrum en assistentiewoningen. De dialoog met 
de bewoners en bezoekers is de basis van onze werking. 
We zoeken iemand die verantwoordelijkheid opneemt, 
zin heeft voor initiatief en graag samen met een team en 
de bewoners werkt. De persoonlijkheid van de bewoner 
bepaalt mee onze werking en ons ritme. 

t: 051 59 12 70 • Dorpsstraat 67, 8840 Westrozebeke • www.terwestroze.be
Solliciteren tot 7 januari 2023      •      Meer info op www.pittem.be/vacatures

TECHNISCH MEDEWERKER GROENDIENST
Contractueel - gemeente – voltijds - D1 - D3 – geïndexeerd brutojaarsalaris: €25.565,26

 2 TECHNISCH MEDEWERKERS 
POETSDIENST
Contractueel - gemeente – halftijds- E1-E3 – geïndexeerd brutojaarsalaris: €25.469,15
Contractueel - woonzorgcentrum – halftijds/voltijds - cat. IFIC4 – geïndexeerd brutojaarsalaris: €26.242,32

 1 MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT/ BACHELOR 
(SOCIAAL) VERPLEEGKUNDIGE
Contractueel - woonzorgcentrum – deeltijds (30,40 u/week)- cat. IFIC14 – 
geïndexeerd brutojaarsalaris: €36.014,76

Lokaal bestuur
 PITTEM 

ZOEKT nieuwe 
collega’s (m/v/x)

Om ons team te versterken zoeken wij:

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

uurregeling te bespreken
• Salaris volgens IFIC normen, overname anciënniteit
•  Een goed bereikbare werkplek op 100 m van het station 

 Beernem en 500 m v/d afrit E40 Brussel-Oostende

Hoe solliciteren:
• Tot 31/12/2022 t.a.v. Keygnaert Jens
• Gemotiveerd schrijven, c.v., kopie diploma
• Schriftelijk: Kerkhofdreef 1, 8730 Beernem
• Via mail: info@rusterloo.be
• Tel : 050/78.07.32

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

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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