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BEDRIJVEN
CATALOGUS

voorwoord
Beste studenten,
Al 10 jaar lang bouwt Poutrix aan de brug tussen de abstracte, theoretische bouwkunde uit de lessen en
cursussen, en de praktische bouwkunde waarin we binnen enkele maanden zullen terechtkomen. Daartoe
organiseren wij elk jaar tal van activiteiten zoals lezingen, werf- en bedrijfsbezoeken. Alle aspecten van de
bouwkunde komen aan bod, klein en groot, nat en droog, van bruggen en eilanden tot torens en tunnels.
Dé topactiviteit blijft natuurlijk jaar na jaar onze bouwkundebeurs! Op de bouwkundebeurs bieden wij een
platform aan de studenten en bedrijven om elkaar te leren kennen. De bedrijven krijgen er de kans om zichzelf
aan te prijzen en de studenten te overtuigen bij een hapje en een drankje. Elk jaar opnieuw komen er een aantal
nieuwe bedrijven bij die zich van hun beste kant laten zien. Voor meer informatie, neem zeker eens een kijkje
op www.poutrix.be. Dit jaar waren we reeds aan onze 7e editie toe, en we kunnen met trots zeggen dat ook
deze editie een groot succes was!
Zoals al eerder gezegd, blaast Poutrix dit jaar 10 kaarsjes uit. Daarom wouden wij graag zowel de bedrijven
als de studenten iets extra aanbieden. Naast een aantal kersverse activiteiten, was er ook het idee om een
bedrijvencatalogus samen te stellen. Hierin krijgen onze sponsors nogmaals de kans zich te etaleren naar de
studenten toe. Ons PR-team en Persteam hebben hun uiterste best gedaan om deze prachtige catalogus samen
te stellen, en al zeggen we het zelf, het resultaat mag er wezen!
Wat wil jij graag doen met je diploma dat je weldra gaat binnenhalen? Met deze bouwkundegids willen we jullie
alvast een beetje op weg helpen. De verschillende bedrijven vertegenwoordigen een groot deel van de Belgische
(en deels ook internationale) bouwsector, en zijn stuk voor stuk belangrijke spelers in hun respectievelijke
sectoren, zowel nationaal als internationaal. Aannemers, studiebureaus, controleorganen, noem maar op, er is
voor ieder wat wils.
Wij hopen dat deze catalogus jullie kan helpen om een aantal bedrijven beter te leren kennen, en vervolgens
een interessante stage te bemachtigen, of misschien wel de job van je leven te vinden! En wie weet kan je deze
gids gebruiken als eerste stap in de selectieprocedure van je droombedrijf!
Veel succes in naam van het voltallige Poutrix-bestuur!
Bram en Ben
Voorzitter & Vice-Voorzitter 2015-2016
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Jan De Nul
Dredging company

bedrijven
2015 / 2016

AERTSSEN

Referenties

aanneming

www.aertssen.be

Aertssen is een toonaangevend bedrijf in België, opgedeeld in drie divisies, elk
met hun eigen specialiteit:
•

Aannemingsbedrijf Aertssen

•

Aertssen Kranen

•

Aertssen Transport

Onze verscheidene activiteiten zijn groot grondverzet, afbraakwerken,
wegenwerk, waterbouw, hijswerken en uitzonderlijk transport. Ons motto
“People, Power and Passion to build on” voel je dagelijks op de werkvloer. Naast
onze activiteiten in België zijn wij ook actief in het buitenland, voornamelijk het
Midden-Oosten.

contact
Aannemingsbedrijf
Aertssen
Laageind 91
2940 Stabroek

03 561 20 00

jobs@aertssen.be
personeelsleden
600

+

Profiel werknemer

•

Mensen met een gezonde drive en een duidelijke interesse voor onze activiteiten

•

Voornamelijk studenten met een diploma bouwkunde

•

Wij zoeken zowel mensen voor onze nationale als internationale activiteiten

+

Vacatures

•

Werfleider binnen- en buitenland

•

Projectleider binnen- en buitenland.
Alle vacatures zijn steeds terug te vinden op onze website www.aertssen.be. Hier kan ook spontaan
gesolliciteerd worden.

+

Hoe solliciteren?

Wij vragen steeds om te solliciteren via het sollicitatieformulier op onze website. Hierdoor kunnen wij een
vlotte opvolging garanderen. Indien er interesse is in je kandidatuur nodigen we je uit voor een eerste gesprek
met HR. Nadien volgt mogelijks nog een gesprek met de leidinggevende. We proberen onze procedure te
beperken tot twee gesprekken. Indien je niet weerhouden wordt, brengen wij je hier steeds van op de hoogte.
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+

Weetjes over het bedrijf

Aertssen werd een 50tal jaar geleden opgericht door grondwerker Marcel Aertssen en wordt vandaag de dag
nog steeds gerund door familie. Bij Aertssen heerst dan ook een erg collegiale sfeer.

ALPHA STUDIEBURO
ingenieursbureau

Referenties
alpha-topografie-en-ingenieursbureau.be

Alpha-Studieburo is een multidisciplinair ingenieursbureau met een jarenlange
(37 jaar) ervaring in burgerlijke bouwkunde, civiele techniek en milieutechnische
studies (erkende Vlarem deskundigen voor stortplaatsen alsook geluid en trillingen,
erkende deskundigen OVAM).
Op vlak van geotechniek en grondwaterbeheersing werden reeds belangrijke
projecten uitgevoerd. Ook stabiliteitsstudies, studies in verband met opslag van
gevaarlijke stoffen en topografie zijn kernactiviteiten van het bedrijf.
Het ingenieursbureau voert projecten uit vanaf een blanco terrein of een leeg
blad en kan alle activiteiten uitvoeren omvattende de opmaak van de juridische
vergunningen, opmaak ontwerp, begeleiding aanbesteding en opvolging van de
werken.
Alpha-studieburo is een onafhankelijk familiebedrijf waarbij zowel de bedrijfsleiding
als de werknemers gezamenlijk op de werkvloer de toevertrouwde opdrachten
uitvoeren. Onze opdrachtgevers zijn in hoofdzaak (de grotere) aannemers,
multinationale bedrijven en de overheid.
De activiteiten gebeuren in hoofdzaak in België, doch regelmatig worden studies
uitgevoerd voor buitenlandse projecten.

+

Alpha is zeer actief in de
petrochemie, onder andere in de
bouw van autostradestations.
contact
Alpha-Studieb.u.r.o.
BVBA
Oude Bosuilbaan 15
2100 Deurne
personeelsleden
26 waarvan 16
ingenieurs

Profiel werknemer

Alpha-Studieburo is steeds op zoek naar medewerkers met zin en interesse in de opmaak van technische
projecten voor de verschillende activiteiten binnen het bureau. Dit houdt in dat de medewerkers betrokken
blijven van bij de aanvang van het project tot de oplevering. De activiteiten gebeuren daarbij zowel binnen als
buiten het kantoor en overleg is nodig met zowel de klant als de uitvoerder. Op ieder ogenblik is er voldoende
begeleiding en ondersteuning om de opdrachten gezamenlijk met succes af te ronden.
Afhankelijk van de persoonlijke interesses en capaciteiten worden de medewerkers ingeschakeld binnen het
bedrijf. Een voldoende technische interesse is de basisvereiste, communicatie, inzet en leergierigheid zijn
eveneens belangrijke gewaardeerde eigenschappen.

+

Vacatures

Op dit ogenblik is er een vacature voor een ingenieur
stabiliteit (stabiliteitsstudies beton/staal/aluminium
en kunststoffen). Deze functie houdt in dat studies
worden uitgevoerd in overleg met het ontwerpteam.
Als medewerker van het ontwerpteam dient u de andere mensen mee aan te sturen, aanwezig te zijn bij
de besprekingen met de opdrachtgever, alsook op het
terrein de nodige ondersteuning te geven bij de opvolging en controle van de werken. Maar goede gemotiveerde mensen zijn altijd welkom.
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+

binnenland

Antwerpen
Een
eerste
referentie
betreft de bouw van een
appartementsgebouw op het
Eilandje

Ottignies
Grotere bouwprojecten met
ondergrondse garages en
appartementsgebouwen (hier
studie gemeentelijk centrum
Ottignies) behoren ook tot de
klassieke opdrachten.

Temse
Op vlak van bruggenbouw
werden
reeds
meerdere
bruggen gebouwd (hier brug
over Schelde).

Ottignies
Studie
van
stabilisatiewerken voor
haventerminal in Genua.

Tot slot verwijzen we naar
de studie voor de uitvoering
van stortplaatsen, waar er
in de voorbije 5 jaar een
viertal referenties werden
gerealiseerd.

Referenties
buitenland

Hoe solliciteren?

Een sollicitatie is niet onderworpen aan veel
formaliteiten.
Bij interesse om medewerker te worden volstaat een
mail aan gerda.peiffer@alpha-engineering.be. U zal
uitgenodigd worden voor een kort gesprek, waarin u
over zichzelf praat en wij meer in detail uitleg zullen
geven over het ingenieursbureau en meer in detail
op welke wijze wij graag invulling zouden zien van
de vacature. Daarna komen we meestal overeen dat
u enkele dagen kan nadenken over hetgeen verteld
werd om dan te beslissen om al dan niet medewerker
te worden. Onmiddellijk beslissen kan ook, wat
regelmatig voorkomt.

Milaan
De studie van het Belgisch
Paviljoen Expo15 in Milaan.

de
de

AQUAFIN
waterzuivering en riolering

www.aquafin.be

AQUAFIN
in woord en beeld

Als expert in afvalwaterverzameling en -zuivering staat Aquafin sinds 1990
in voor het beheer en de uitbouw van de infrastructuur van de Vlaamse
waterzuivering. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke
riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het
wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen. Aquafin is ook
de referentie geworden in onderzoek en ontwikkeling in alle aspecten van
waterbehandeling en de watercyclus. Propere waterlopen voor de volgende
generaties en een leefomgeving in harmonie met water, daar willen we voor gaan.
Met de kwaliteit die we realiseren, horen we bij de koplopers van Europa. Zo
levert Aquafin al meer dan 25 jaar een belangrijke maatschappelijke bijdrage,
want zuivere waterlopen betekenen een rijkere en meer diverse fauna en flora.
Zuiver water sterkt de natuur en de mens. Zo maken we een zichtbaar verschil.

contact
Aquafin NV
Dijkstraat 8,
2630 Aartselaar

03 450 45 11

info@aquafin.be
personeelsleden
970

+

Profiel werknemer

“Op maat van onze klanten een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect voor
onze omgeving en het milieu” is onze missie. Om dat waar te maken, zoeken we continu nieuwe medewerkers
die onze waarden delen: klantgericht, ondernemend, open en respectvol.

Om het afvalwater naar onze
zuiveringsinstallaties te
transporteren, heeft Aquafin
5574 km leidingen en 1517
pompstations in beheer. Door
de vergisting van
waterzuiveringsslib produceren
we jaarlijks 8 miljoen m³
biogas, dat we kunnen
omzetten naar 11 miljoen kWh
groene stroom.

Aquafin zuivert meer dan
81% van al het huishoudelijk
afvalwater in Vlaanderen,
goed voor 2 miljard liter per
dag. 25 jaar geleden was
dat amper 30%. Aquafin
beheert 291
rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Dankzij onze
inspanningen, verbetert de
waterkwaliteit in de
Vlaamse waterlopen.
Beschermde of
uitgestorven gewaande
dieren zijn terug van
weggeweest en de natuur
herleeft. Recreatie en
wonen aan water worden
weer populair.

Wie zich kan vinden in deze waarden en zelfstandig kan werken, uiteraard met de steun van een team
enthousiaste collega’s, is bij Aquafin aan het juiste adres voor een toffe job. Voor de technische functies zijn een
technische bagage en een passie voor bouwkunde uiteraard ook cruciaal.

+

Vacatures

Werken bij een onderneming in beweging? Aquafin zoekt regelmatig collega’s met een technisch profiel en
affiniteit met bouwkunde en/of elektromechanica.

+

Hoe solliciteren?

Ben jij de ingenieur die we nodig hebben? Raadpleeg ons actueel jobaanbod en solliciteer via
www.werkenaanzuiverwater.be
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De voorbije kwarteeuw
heeft Aquafin heel wat
ervaring opgedaan in
het beheer van
rioleringen en het
inschatten van de
exploitatierisico’s.
Deze kennis vertaalt
zich in actief asset
management, wat de
gemeenten helpt hun
riolering in goede staat
te houden.

artes
aanneming

REFERENTIES
www.artesgroup.be

Een boegbeeld op vlak van burgerlijke bouwkunde, gebouwen, waterwerken en
restauratie. Dat is Artes Group.
Artes Depret, Artes Roegiers, Artes TWT en Artes Woudenberg, één voor één
gekende aannemingsbedrijven met hun eigen specialisaties en bekwaamheden,
vormen de fundamenten van de groep. Met deze bedrijven zijn wij actief in zowel de
contact
waterbouw, gebouwen alsook de burgerlijke bouwkunde wat de interne mobiliteit
van ons personeel alleen maar ten goede komt. Met haar geografische spreiding is
Artes Depret
Artes Group tevens een ideale werkgever voor studenten woonachtig in heel België. Lancelot Blondeellaan 2
Dit brengt de nodige wisselwerking op vlak van kennis, ervaring en materieel wat
8380 Zeebrugge
een enorme meerwaarde betekent.
Artes Roegiers
Burchtstraat 89
Bovendien heeft Artes Group ook kennis van projectontwikkeling. Naast Artes
9150 Kruibeke
Projects heeft Artes Group er sinds februari 2013 een extra troef bij binnen deze
specialisatie: Vanhaerents Development.

Als laatste onder Artes Group hebben we Artes Prefab. Deze speler zorgt voor de
interne productie en know-how van prefabbeton en maakt daarmee Artes Group
helemaal compleet.


+ 32 3 744 07 44

info@artesgroup.be

Profiel werknemer

•
•
•
•

Opleiding niveau master industrieel of burgerlijk ingenieur bouwkunde-architect
Gemotiveerd, flexibel, doorzetter, teamspeler
Gedreven persoonlijkheid met communicatie– en organisatietalent
Rijbewijs B

+

Vacatures

Artes Group is steeds op zoek naar talent. Elk jaar werven wij projectingenieurs zonder ervaring aan die samen
met ons de toekomst van ons bedrijf verder uitbouwen.
Als projectingenieur ben je voor jouw werf verantwoordelijk en dit van A-Z. Het betreft de volledige praktische
organisatie van de totaaluitvoering op de werf, zowel technisch als financieel-administratief. Je stuurt onze eigen
ploegen aan om de projecten te laten vorderen en vlot te laten verlopen, net als de betrokken onderaannemers.
Op termijn zijn er bepaalde specialisaties mogelijk zoals technieken, afwerking, …

Hoe solliciteren?

Interesse om één van onze constructive people te worden? Neem dan snel een kijkje op
www.artesgroupjobs.be/vacatures en solliciteer op één van de openstaande vacatures of contacteer ons via het
formulier voor spontane sollicitaties.
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ganzepootsite
nieuwpoort

Wie Brugge binnenrijdt via
de Koning Albert I-laan
zal het gemerkt hebben:
de stationsomgeving, kant
Sint-Michiels, heeft een
serieuze facelift ondergaan.
De THV Aswebo-Artes
Depret stond in voor de
aanleg van de nieuwe
balkonrotonde en bijhorende
wegeninfrastructuur.

Het project Ganzepoot
omvat de restauratie van
het Albert I-monument te
Nieuwpoort, de realisatie
van een bezoekerscentrum
en
een
ondergrondse
schietstand
alsook
de
volledige omgevingsaanleg.

personeelsleden
600

+

+

stationsomgeving
brugge

centraal station
antwerpen

+

HSL
Brussel-Amsterdam:
burgerlijke
bouwkunde,
afwerking en technieken
van
de
ondergrondse
delen van het station, de
ontrokingskoker
(samen
37.800 m²), de ondergrondse
parking (totale opp. 33.546
m², 6 ondergrondse niveaus)
en de controlezaal.

sint-baafskathedraal
gent
In opdracht van de kerkfabriek Sint-Baafskathedraal
zorgt Artes Woudenberg
voor de restauratie van de
Sint-Baafskathedraal
te
Gent.
Sinds 2013 is de 2e fase van
de restauratiewerken aan de
kathedraal gestart. In een
tijdspanne van 4,5 jaar zal
men 5 raampartijen in glasin-lood restaureren, alsook
de restauratie van de toren
aan binnen- en buitenzijde.

Weetjes

De baseline van Artes Group, “constructive people”, is opgebouwd uit de 2 belangrijkste waarden van ons
bedrijf. De echte bouwstenen van onze onderneming zijn niet de bakstenen, maar onze medewerkers. Want
bij Artes maken constructive people het verschil.
Daarnaast zijn we als bouwgroep natuurlijk ‘constructief ’, maar we willen dat nog verder doortrekken. Binnen
Artes Group staat een constructieve samenwerking voorop: de synergie tussen de verschillende bedrijven
en afdelingen van de groep is één van onze grootste troeven. We willen daarnaast ook constructieve relaties
opbouwen met al onze stakeholders: van bouwheren, architecten en studiebureaus tot onderaannemers en
leveranciers.

BM Engineering
studiebureau

BM Engineering is een middelgroot multi-disciplinair studiebureau uit Roeselare,
met 30 medewerkers, gevestigd in Roeselare in het centrum van West-Vlaanderen.
Ons bedrijf bevat 4 afdelingen: stabiliteit, speciale technieken, civiele werken en
project engineering. Elke afdeling is expert in zijn eigen vakgebied, maar gezien
alles onder 1 dak zit, kunnen we aan onze klanten een geïntegreerd ontwerp
aanbieden waarbij alle disciplines intern gecoördineerd worden.
De combinatie van onze schaalgrootte en het feit dat we een multi-disciplinair
studiebureau zijn, komt weinig voor in België, en dat is onze sterkte. Wij zijn
immers actief in zowel de openbare als de privé-sector, voor zowel kleine als
grote werken. Er zit bijgevolg veel variatie in de projecten waardoor we de
schommelingen in de markt goed kunnen opvangen, wat een garantie is voor de
stabiliteit van onze firma.
BM Engineering heeft de laatste jaren een sterke groei gekend, waarbij het aantal
medewerkers steeds mee is toegenomen met de stijgende omzet. Ondertussen
wordt de firma geleid door 3 senior- en 3 junior-vennoten, wat de continuïteit
voor de toekomst verzekert.

www.bmengineering.be

REFERENTIES

Kantoorgebouw Skyline
Izegem

Hoogstapel DeltaLight
Wevelgem

Brouwerijsite Vanhonsebrouck
Izegem

Winkelcentrum Dok Noord
Gent

contact

Tunnel Expressweg
Veurne

BM Engineering
Knapenstraat 5,
Roeselare

051/20.06.65

info@bmengineering.be
personeelsleden
30

Tankenpark
Antwerpen

Meer info over onze projecten op www.bmengineering.be

+

Profiel werknemer

Studenten burgerlijk ingenieur bouwkunde en burgerlijk ingenieur-architect.
Interesse in één van volgende domeinen: berekenen van stabiliteit van gebouwen / civiele- en
infrastructuurwerken / studies speciale technieken / coördinatie van projecten.
Wij zoeken gemotiveerde en geëngageerde mensen, die een project van A tot Z – van voorbespreking over
berekening tot werfopvolging – willen in handen nemen, met een goed vermogen om logisch te redeneren
en probleemoplossend te denken. Vlot in de omgang, sociaal en teamgericht. Meertaligheid is een pluspunt.

+

Vacatures

BM Engineering is steeds op zoek naar talentvolle medewerkers die aan bovenstaande omschrijving voldoen!

+

Hoe solliciteren?

Geïnteresseerde kandidaten kunnen het ganse jaar door solliciteren door CV en motivatie te sturen naar
info@bmengineering.be, waarna je kandidatuurstelling verder kan toegelicht worden in een persoonlijk
gesprek.
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+

Weetjes over het bedrijf

Vanaf 2018 zullen we werken vanuit onze nieuwe kantoren in het Benelux-park in Kortrijk. Vlak bij de afrit
van de E17, zodat een vlotte bereikbaarheid is gegarandeerd!

Buildsoft
softwarebedrijf

www.buildsoft.eu

projecten
door onze klanten

BuildSoft maakt gebruiksvriendelijke en snelle software voor berekening van
constructies in gewapend beton, staal en hout. De programma’s zijn bedoeld voor
constructief ingenieurs, architecten, aannemers en bouwbedrijven.
Startend in 1989 met ConCrete voor doorlopende liggers in beton, heeft
BuildSoft in de voorbije jaren verschillende tijdbesparende softwareprogramma’s
ontwikkeld. Vanaf het begin stond gebruiksgemak in de software centraal. Met de
toegenomen capaciteiten van de computers is de BuildSoft software geëvolueerd
van 1D software ontwikkeling naar het krachtige en betrouwbare 3D eindig
elementenpakket Diamonds.
“Onze uniek mix van rekenkracht, gebruiksvriendelijkheid en service, is wat de
klanten aantrekt. Bij ons krijg je antwoord op je vragen. Wij beschikken immers
over een brede technische expertise op gebied van constructief rekenen en
Eurocodes.” , zegt Geert Goossens, CEO van BuildSoft.
BuildSoft blijft verder innoveren en investeren in krachtige gebruiksvriendelijke
rekenprogramma’s. De BuildSoft software wordt vandaag gebruikt in meer dan 50
landen. Mede met de hulp van distributeurs in Zuid-Europa, Scandinavië, ZuidAmerika, India, Midden Oosten en China zijn er meer dan 4000 BuildSoft licenties
in gebruik. Met een product als bijvoorbeeld PowerConnect, voor berekening
van stalen verbindingen, onderscheidt BuildSoft zich in de markt omwille van de
eenvoud en performantie en trekt zo wereldwijd nieuwe gebruikers aan.

contact
Buildsoft
Hundelgemsesteenweg
244-1
9820 Merelbeke

09 252 66 28

info@buildsoft.eu

Stadshal Gent

Studiebureau B.A.S. BVBA

personeelsleden
11

Om het onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen, stelt BuildSoft de software
gratis ter beschikking voor studenten en docenten.
Aanmelden via http://www.buildsoft.eu/nl/students

+

Profiel werknemer

Ingenieur bouwkunde met sterke interesse in
•
Berekening van structuren
•
IT en programmeren.

+

Vacatures

Ziekenhuis AZ Maria Middelares Gent
Studiebureau De Klerck

Momenteel zijn er geen vacatures.

+

Hoe solliciteren?

Spontane sollicitaties zijn steeds mogelijk.
Je stuurt daartoe je CV en motivatiebrief naar geert.goossens@buildsoft.eu
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Weetjes over het bedrijf
BuildSoft is 27 jaar geleden opgericht door een ingenieur bouwkunde en een ingenieur-architect, beiden
afgestudeerd aan de Universiteit Gent.
De verste BuildSoft klant zit op 16340,89 km afstand, namelijk in Brisbane, Australië.

DEME

bagger-, waterbouw- en milieugroep

www.deme-group.com

referenties

De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME is een internationale
marktleider voor complexe waterbouwwerken.
Gedreven door een aantal wereldwijde uitdagingen (stijgende zeespiegel - de
schaarste aan natuurlijke grondstoffen - de groeiende nood aan energie - het
terugdringen van de uitstoot van CO2 - de verontreiniging van onze waterlopen en
bodem) is DEME getransformeerd van een puur bagger- en landwinningsbedrijf
naar een multidisciplinaire en innovatieve waterbouw- en milieugroep die
wereldwijd actief is.
Voortbouwend op 170 jaar ervaring en know-how groeit DEME organisch in
een reeks aanverwante activiteiten zoals de financiering van waterbouw- en
milieuprojecten, het uitvoeren van complexe waterbouwprojecten in EPCverband inclusief de civiele werken, de ontwikkeling en bouw van hernieuwbare
energieprojecten, de dienstverlening aan de olie-, gas- en energiesector, het saneren
en recycleren van vervuilde grond en slib, het winnen van marine grondstoffen
(granulaten en mineralen), etc.
Dankzij een geïntegreerde bedrijfsstructuur profileert DEME zich sterk als een
‘global solutions provider’ die klanten totaaloplossingen aanbiedt. DEME beschikt
over de meest moderne, hoogtechnologische en veelzijdige vloot.

Constructionl
Offshore Windfarmsl
contact
DEME n.v.
Scheldewijk 30
Haven 1025
2070 Zwijndrecht
personeelsleden
4 600

+

Profiel werknemer

•
•
•
•

Industrieel en Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde, Elektromechanica, Elektrotechniek, Landmeten, ...
Interesse Waterbouw
Interesse om een internationale carrière uit te bouwen, zowel in België als wereldwijd
Graag in teamverband werken met tal van gemotiveerde en gedreven collega’s

+

Vacatures

Suez Canall
Egyptl

Een overzicht van onze vacatures vind je terug op onze website www.deme-group.com/jobs

+

Hoe solliciteren?

Na het uploaden van je cv en motivatiebrief op www.deme-group.com/jobs ontvang je een bevestiging dat wij
jouw gegevens goed hebben ontvangen. Wanneer je achtergrond aansluit bij één van onze vacatures, nodigen
we je graag uit voor een kennismakend gesprek. Als dit positief geëvalueerd wordt, volgt er een tweede gesprek
met de afdelingsverantwoordelijke. Als je ook deze van je capaciteiten en motivatie hebt weten overtuigen,
volgt een laatste gesprek waarin we samen met jou het contract bespreken. De totale procedure duurt ongeveer
6 tot 8 weken vooraleer we je in ons team kunnen verwelkomen.

20

+

Weetjes over het bedrijf

•

DEME is in België uitgeroepen tot ‘Onderneming van het Jaar 2015’ en telt wereldwijd 4600 		
medewerkers.
DEME wordt jaarlijks uitgeroepen tot TOP Employer van het jaar.
Onze CEO Alain Bernard werd dit jaar genomineerd tot Manager van het jaar.
In 2014 realiseerde de Groep een omzet van 2.6 miljard euro.

•
•
•

GROEP VAN ROEY
bouwgroep

www.groepvanroey.be

Groep Van Roey is een belangrijke Vlaamse bouwgroep die gekozen heeft voor
een echte geïntegreerde aanpak. De groep is actief in ontwikkeling, ontwerp,
financiering, bouw, onderhoud en exploitatie (= DBFMO). Groep Van Roey
behartigt DBFMO-projecten in zijn geheel of in deelfacetten met Bouw als core
business.
Als betrouwbare en meedenkende bouwgroep realiseren Van Roey,
vanhout.pro, Maes en Nys-Driesen, over heel Vlaanderen projecten van
diverse aard: van nieuwbouw tot restauratie, van ruwbouw tot sleutel-opde-deur, … waar het instaan voor ‘groot’ onderhoud of het ‘ter beschikking
stellen gedurende meerdere jaren’ tot de mogelijkheden behoort. Van Roey
Vastgoed staat in voor de ontwikkeling en het vermarkten van bouwprojecten.
Groep Sportoase (50% Van Roey, 50% Cofely) ontwikkelt en exploiteert
sportcomplexen en zwembaden. Daarnaast is er de inbreng en de ondersteuning
van het zusterbedrijf Staalbeton, die een snelle opstart van het bouwproject en
het ruwbouwproces garanderen. Architon is gespecialiseerd in architectonisch
beton. Sibes tenslotte staat in voor langdurig en duurzaam onderhoud.

+

contact

Tom Corens
Algemene Bouw Maes
t.corens@maes.pro
Hanne Claus
Groep Van Roey
hanne.claus@vanroey.pro
personeelsleden
ca. 850

Profiel werknemer

Alle collega’s bij Groep Van Roey dragen onze KOERS-waarden uit. Deze vijf waarden staan voor :
Kwaliteit – Openheid – Engagement – Respect - Samenwerking.
Volgens deze waarden wordt dagelijks gewerkt, zowel in interne relaties met collega’s, als in externe relaties met
klanten en onderaannemers. Mede hierdoor is Groep Van Roey een graag geziene en gewaardeerde partner.
Ook onze baseline ‘Bouwen met mensen’ geeft heel duidelijk onze visie weer: bouwen is een proces dat het
resultaat is van de inspanning van heel wat mensen samen. Per definitie is een collega bij Groep Van Roey dus
een teamplayer, die niet zozeer zelf in de schijnwerpers wil staan, maar die fier is om bij te kunnen dragen aan
de realisatie van onze vele mooie projecten!

+

Vacatures

Pas afgestudeerde bouwkundigen worden meestal aangetrokken voor volgende vacatures:
•
•

Werfleider/assistent projectleider
Calculator/projectvoorbereider

+

Hoe solliciteren?

Bij interesse in een job bij één van onze bedrijven, neem je best contact op met volgende personen:
Van Roey, Staalbeton en Van Roey Vastgoed:
Hanne Claus – hanne.claus@vanroey.pro
Maes: 							Tom Corens – t.corens@maes.pro
Vanhout.pro: 						Sandra Janssen – sandra.janssen@vanhout.pro
Nys-Driesen en Architon: 				
Ria Hoskens - ria.hoskens@nys-driesen.be
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Mensen maken het verschil. Samen met onze honderden bouwspecialisten realiseren wij bouwprojecten in diverse sectoren, van woningbouw, kantoren, scholen en verzorgingsinstellingen tot
infrastructuur, industriebouw en milieubouw. Ervaren en gedreven medewerkers bewaken en

04

begeleiden zorgvuldig elke fase van het bouwproces, vanaf de start tot en met de oplevering.
Graag meer informatie ? Bezoek onze website.

www.vanroey.pro
Oostmalsesteenweg 261 2310 Rijkevorsel T +32 3 340 17 11 F +32 3 340 18 99 info@vanroey.pro

herbosch-kiere
waterbouwbedrijf

www.herbosch-kiere.com

REFERENTIES

Sinds meer dan 100 jaar is Herbosch-Kiere gespecialiseerd in haven-, rivier-, en
maritieme werken. Denk maar aan de afbraak en bouw van kaaimuren, bruggen,
sluizen en steigers en het uitvoeren van baggerwerken en bergingswerken.
De locatie van het bedrijf in Antwerpen, één van de grootste havens in Europa, is
een troef om werkzaamheden uit te voeren over de hele wereld. Herbosch-Kiere
staat bekend om zijn kwaliteit met technisch hoogstaande uitvoeringen. Het
bedrijf investeert en innoveert non-stop in specifieke uitrusting zoals schepen,
hefeilanden en zowel drijvend als niet drijvend materieel. Daarnaast zorgt de
hoge vakbekwaamheid, het dynamisme en de creativiteit van het personeel er
eveneens voor dat Herbosch-Kiere complexe en prestigieuze uitdagingen kan
aangaan. In de loop der jaren heeft Herbosch-Kiere zich bovendien gespecialiseerd
in milieugebonden werken, het bouwen en exploiteren van stortplaatsen en
bodemsaneringen.

+

Profiel werknemer

•
•
•

Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde
Burgerlijk Ingenieur Werktuigkunde
Interesse in waterbouw

+

Vacatures

contact
Herbosch-Kiere NV
Haven 1558
Sint-Jansweg 7
9130 Kallo
personeelsleden
210

Harelbeke
Bouwen van een stuwsluis.

Waaslandhaven
Bouwen van de grootste sluis ter wereld.

Oostende
Bouwen van havendammen.

Meerhout
Bouwen van een brug boven water.

Het hele jaar door zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.
Bij interesse in ons bedrijf dan vernemen wij dat graag!

+

Hoe solliciteren?

Neem een kijkje op onze website voor onze vacatures of stuur een spontane sollicitatie naar onze HR manager
Patrick De Bock - pdebock@hk.eiffage.be.

Haven van Antwerpen
Bouwen van een steiger.
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Wichelen
Bouwen van een dijk.

hr rail
publiek transport

www.despoorwegenwervenaan.be

Bij de Spoorwegen kan je meewerken aan tal van boeiende projecten, waarbij allerlei
geavanceerde technologieën worden toegepast. Enkele voorbeelden:

HR Rail werft aan voor Infrabel en NMBS. Twee bedrijven met verschillende
missies, maar één enkel doel: het optimaal verzekeren van het vervoer per spoor.
In die context zijn we constant op zoek naar nieuw talent om de verschillende
uitdagingen op vlak van mobiliteit aan te gaan. Technische innovaties, nieuwe
infrastructuur, de groei van het nationale reizigersverkeer: er zijn meer dan genoeg
belangrijke projecten. Voeg je bij onze collega’s en ga deze boeiende uitdaging aan.
Ontdek al onze vacatures op www.despoorwegenwervenaan.be

referenties
Gezellige stations, van alle gemakken voorzien
Een aangename ontvangst van reizigers en een betere toegang tot de treinen:
de Spoorwegen maken er werk van. Veel stations, groot en klein, worden
gemoderniseerd of opnieuw gebouwd. Er zijn steeds meer winkels en de aansluiting
met het openbaar vervoer en privévervoer wordt verbeterd. Een prachtig voorbeeld
van deze vernieuwing is Antwerpen-Centraal.

contact
HR Rail
Frankrijkstraat 85
1060 Brussel

Een snel netwerk rond Brussel


0800 35 116

aanwerving@hr-rail.be

+

Profiel werknemer

In het GEN-project bouwen de partners NMBS, MIVB, De Lijn en TEC aan een
sterke uitbreiding van het openbaarvervoeraanbod in een straal van 30 km rond
Brussel. Het Gewestelijk ExpresNet zal op termijn bijdragen tot het ontlasten
van het overvolle wegennet rond de hoofdstad. NMBS lanceerde intussen alvast
het voorstedelijk treinaanbod (vanaf december 2015), met een eigen logo (de S
treinen).

personeelsleden
34 000

Betere bereikbaarheid Luchthaven Brussel-Nationaal

Bij de Spoorwegen zijn er meer dan 300 beroepen, waaronder ingenieur. Als ingenieur bij de Spoorwegen ben je
verantwoordelijk voor boeiende en uitdagende projecten. Wij zoeken dan ook ingenieurs die kwaliteitsgericht
zijn, graag initiatief nemen en concrete oplossingen voorstellen die de continuïteit van de activiteiten verzekeren.

+

Vacatures

Ons jobaanbod verandert dagelijks. Een greep uit het aanbod voor ingenieurs richting Bouw: ingenieur
tracks (sporen), productbeheerder/ontwerper overwegbestrating, project leader efficient maintenance tracks,
manager real estate, burgerlijk ingenieur bouwkunde, ingenieur maintenance spoortoestellen (wissels), ...

+

Hoe solliciteren?

1.
2.
3.
4.

Surf naar www.despoorwegenwervenaan.be
Registreer je door een account aan te maken
Solliciteer voor je droomjob
Voldoe je aan de voorwaarden? Dan word je uitgenodigd voor de testen/interviews
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Rechtstreeks naar de luchthaven van Zaventem vanuit Antwerpen en Luik,
zonder tussenstop in Brussel: het Diabolo-project maakte het mogelijk. De bouw
van een spoortunnel onder de landings- en startbanen van de luchthaven is een
technologisch huzarenstukje.

+

Waarom werken bij de spoorwegen?
Wij bieden maar liefst 300 verschillende beroepen aan. Dankzij de vele uitdagende projecten en
een unieke werkomgeving is geen enkele dag dezelfde.
Je krijgt van ons opleidingen en aanvullende trainingen van ons opleidingscentrum Train@Rail
zodat je mee blijft met de evoluties in jouw werkveld.
Elke werknemer krijgt de kans om mee te doen aan promotieproeven of kan zich heroriënteren.
Een efficiënt spoorverkeer en indrukwekkende infrastructuurprojecten realiseer je niet alleen. De
aangename werksfeer geeft de teams van de Spoorwegen veel werkplezier.

Blijf op de hoogte en volg ons op:		

de spoorwegen werven aan			

HR Rail

Jan de nul
dredging company

Bij Jan De Nul Group zijn alledaagse situaties net dat tikkeltje minder alledaags.
Met uitdagende bagger- en offshore activiteiten, grensverleggende civiele werken
en innoverende milieuprojecten over zowat de hele aardbol, kan dat ook moeilijk
anders. Wat we doen, is net iets groter, gaat meestal wat verder en verloopt altijd
avontuurlijker. Dankzij 6720 gedreven en getalenteerde medewerkers werden wij
over de jaren heen een solide referentie in ons vak.

+

Profiel werknemer

Voor elk van onze activiteiten zijn wij op zoek naar verschillende profielen voor
zowel op kantoor als onze werven in binnen –en buitenland. We werven heel wat
schoolverlaters aan, waaronder burgerlijk ingenieurs bouwkunde. We zoeken
gemotiveerde werknemers met de juiste persoonlijkheid, studieachtergrond en
technische kennis.
Een echte JDN’er heeft een open geest, is voldoende kritisch en kan ‘out of the
box’ denken. Een goed beoordelingsvermogen mag dus uiteraard niet ontbreken.
Ook flexibiliteit en zin voor avontuur is een must. Daarnaast wordt een project
natuurlijk nooit alleen verwezenlijkt, dus zijn wij op zoek naar echte teamplayers
die uitdagende situaties snel, efficiënt en resultaatgericht kunnen aanpakken.

+

www.jandenul.com

Bagger- en maritieme werken

contact
Jan De Nul
Tragel 60
9308 Hofstade-Aalst

recruitment@jandenul.com
personeelsleden
6720 personeelsleden
waarvan 619 ingenieurs

Vacatures

We werven veel ingenieurs aan voor verschillende functies in binnen- en buitenland. Zo zijn wij op zoek naar:
•

Superintendent Dredging Works (m/v)

•

Tender Engineer Offshore Works (m/v)

•

Project Engineer Offshore Works (m/v)

•

Werfleiders/Projectingenieurs Civiele Werken (m/v)

•

Design Engineers (m/v)

+

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan via de website: surf naar jobs.jandenul.com voor al onze vacatures en laad je cv en motivatiebrief
op. Vind je niet meteen een job, geen nood, ook jouw spontane sollicitatie ontvangen we graag.
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projecten

Al meer dan 60 jaar verzorgt Jan De Nul Group verschillende
internationale bagger- en landwinningsprojecten van A tot Z: aanleg
en onderhoud van havens (ontwerpfase inbegrepen), verdiepen van
kanalen, strandopspuiting en beschermen van stranden, baggeren
van rots of zandbanken in volle zee. Ter ondersteuning van de
landwinningsactiviteiten voert de firma eveneens het ontwerp en de
aanleg van rotsbescherming uit.

Offshore diensten
Jan De Nul Group legt zich al jaren toe op specifieke offshore
diensten voor de olie-, gas- en hernieuwbare energiemarkt. Grosso
modo kunnen ze in vier hoofdcategorieën worden verdeeld:
interventiewerken aan de zeebodem, rotsinstallatie en ballasting,
installatie van offshore windparken, en de installatie van onderzeese
kabels en umbilicals.

Civiele werken
Civiele werken, hiermee begon het allemaal voor het
aannemingsbedrijf van Jan De Nul. Ook nu nog is dit een belangrijk
onderdeel van de activiteiten, waarbij het bedrijf mikt op complexe
projecten. Jan De Nul Group zet daarvoor een structuur op die
klanten een totaalpakket op maat aanbiedt. Van ontwerp tot
uitvoering worden alle sleutelactiviteiten door ingenieurs en
materieel van de groep uitgevoerd, of het nu gaat om gebouwen,
waterzuiveringsinstallaties, rioleringen en leidingen, kaaimuren,
tunnels, bruggen, wegen of sluizen.

Milieuwerken
Bodemsanering,
grondwatersanering,
sedimentbehandeling
en milieubaggeren, en verwerking van afval en alternatieve
grondstoffen: Envisan heeft ervaring op alle milieutechnologische
vlakken. Het multidisciplinaire team heeft daarvoor een waaier aan
saneringsmethoden ter beschikking. Ook hier staat Jan De Nul Group
voor een geïntegreerde aanpak, van ontwerp tot uitvoering, waarbij
de groep terugvalt op eigen materieel en eigen verwerkingscentrum.

lidl

Weetjes over het bedrijf

distributie en voeding

De Lidl supermarkten kennen we allemaal. Maar wist je dat er achter de
schermen zo’n 6 300 medewerkers elke dag opnieuw klaar staan om de hoogste
kwaliteit aan de laagste prijs te bieden? Deze medewerkers – actief in onder meer
onze inkoop, bouw en immo, logistiek, administratie & verkoopafdelingen –
zijn het hart van ons succesverhaal & de basis van onze groei! Heb jij het retailgen, grijp je kans, maak deel uit van ons groeiverhaal en ga voor een carrière
bij Lidl.
Als nr. 1 in Europa & als belangrijke speler in de markt, streeft Lidl ernaar om
iedere dag opnieuw, via een aangename winkelervaring & dagverse producten,
gezonde voeding aan te bieden “voor iedereen die telt”.

www.lidl.be

contact
Lidl
Guldensporenpark 90J,
9820 Merelbeke

recruitment@lidl.be
personeelsleden
6300 medewerkers in
België en Luxemburg

+

Onze waarden

Profiel werknemer

VAN BIOBOX
TOT BIOGAS

1e

CO2-neutrale Lidl gebouwd in Elsene

8,2%

Belgische marktaandeel

67%

vrouwelijke medewerkers, 33% mannen.

Gezien onze groei, zoeken we steeds nieuwe talenten. Als starter met bouwkundige interesse bieden we je heel
wat bij Lidl. Zo kan je aan de slag als Junior Projectleider Bouw, Junior Expansiemanager of Junior Facility
Manager. Voor de toppers hebben we zelfs een Management Traineeship Real Estate in de aanbieding!

72

Elke Lidl-winkel heeft een biobox. Dat is een
gestandaardiseerde, afsluitbare en lekvrije
plastic box voor levensmiddelen die niet meer
kunnen worden verkocht. “Mede dankzij dit
principe slaagt Lidl België/Luxemburg erin
om meer dan 90% van haar totale jaarlijkse
afvalstroom een nuttige toepassing te geven”,
zegt Yannick de Koning, Teamleider Logistiek
bij Lidl.
Organisch afval

In onze bioboxen belanden jaarlijks
meerdere tonnen organisch afval.

verschillende nationaliteiten.

+

Vacatures

Al onze vacatures vind je op www.werkenbijlidl.be
En voor het Management Traineeship, neem je best een kijkje op www.durfjehetaan.be

+

Hoe solliciteren?

Solliciteren doe je online. Na ontvangst van je CV en motivatiebrief screenen we deze grondig. Nadien leggen
we deze voor aan de lijnmanager. Is deze overtuigd, dan volgen enkele interviews. En afhankelijk van de functie
volgt nog een assessment. Feedback volgt uiteraard steeds.
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301

winkels in België en Luxemburg,
vier distributiecentra en een vijfde in
opbouw.

De inhoud gaat naar
een biomethanisatieinstallatie die het afval
omzet in biogas

organisch
afval

1800

artikelen waarvan 41%
geleverd door Belgische leveranciers.

9200

Vierkante meter zonnepanelen, goed voor één
jaar elektriciteit voor 336 gezinnen.

2.866 MWh
Met het biogas wordt een
generator aangedreven die
2.866 MWh elektriciteit
opwekt.

819 gezinnen
Met de jaarlijks
opgewekte elektriciteit
kunnen 819 gezinnen
worden voorzien van
elektriciteit.

Met de restwarmte wordt
het ontpakkingsproces van
het organisch afval en het
hygiëniseren van het digestaat
(het eindproduct van anaërobe
vergisting) van energie
voorzien.

Nmdc
dredging company

National Marine Dredging Company (NMDC) is a Public Joint Stock Company
specialized in Dredging and Marine Construction Projects. The core business
of dredging and reclamation along with maritime infrastructure construction
supports International economies in growth sectors such as Ports & Harbours,
Shipping Canals, Energy, Oil & Gas, Tourism, Coastal Protection and the
Environment.

www.nmdc.com

NMDC has been instrumental in working on and in creating iconic marine construction projects in the Middle
East in recent years. With nearly 40 years history in the region we are well established and are readily identified
as the number one dredging company in the Middle East.
Our most recognized & most challenging projects that made a positive impact in the economies are:
contact
John Mackenzie
P.O Box 3649 Mussafah
Abu Dhabi,
United Arab Emirates

+

Employee profile

NMDC is looking for academic graduates who ...


jma@nmdc.ae
employees
1600

•

... are ready to step into an adventure abroad

•

... are able to work independently with solid backup from PMO

•

... have a strong problem solving mentality and the ability to use their analytic capabilities to solve/
optimize day to day problems and procedures

Showing initiative is highly valued and taking ownership and responsibility over assigned tasks and project is
required.

+

Vacancies

Dredge Superintendent in operations department with future development to Works-Manager and ProjectManager. Vacancies as Production engineer and Estimation engineer in the production department and
tender department are available after the candidate has significant experience in the operational aspects of
dredging. Here the candidate will be a crucial part in the preparation phase of a project. The candidate will take
all dredging-aspects and constraints into account in order to successfully compile all data into a competitive
tender. During the actual execution phase of the project the progress is constantly analysed and adjusted in
order to meet the project estimates.

+

Selection procedure

Interested persons can apply by sending their CV via email with covering letter to our employment mail
address: employment@nmdc.ae.
It is envisaged that NMDC management will make organised visits to the University to meet interested students
throughout the year.
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Realised projects

1.
2.
3.
4.
5.
6.

New Suez canal
Upper Zakum Artificial islands
Mussfah Channel
Corniche project
Barakah Nuclear power plant
Bahrain East Sitra Housing project

Norbert provoost
ingenieursbureau

Ingenieursbureau Norbert Provoost bvba kent een stevige traditie in
stabiliteitsstudies voor nieuwbouw, renovatie en restauratie en dit in diverse
sectoren: scholen, kantoren, industrie, appartementen, woonzorgcentra, …
Naast de afdeling stabiliteit zijn zij marktleider in het ontwerpen en begeleiden
van de bouw van benzinestations. Ook studies van infrastructuurwerken voor
projecten met een architecturale en/of landschappelijke meerwaarde behoren
tot het portfolio.
Het bureau werkt heel klantgericht: duurzame en innovatieve oplossingen
dragen daartoe bij, maar ook de goede samenwerking tussen alle partijen.
Kwalitatief werk en maatwerk staan centraal binnen een team van meer dan 20
gemotiveerde medewerkers.

www.norbertprovoost.be

contact
Ingenieursbureau
Norbert Provoost bvba
Alfons Braeckmanlaan 233
9040 Sint-Amandsberg

info@norbertprovoost.be
personeelsleden
22

+

Profiel werknemer

Je bent Master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde. Je bent geboeid door het echte ingenieurswerk. Je
hebt leiderscapaciteiten en je houdt van teamwork in een dynamisch bedrijf.

+

Vacatures

Wij zijn steeds op zoek naar projectleiders voor de afdeling stabiliteit.
Als projectleider bent u verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de opvolging van de projecten. De
projecten kunnen zeer divers zijn, waardoor er veel variatie zit in de job. U geeft leiding aan de tekenaars/
ontwerpers bij de opmaak van de plannen. U kunt zelfstandig werken maar ook in teamverband met het
afdelingshoofd en de andere projectleiders. Extern vertegenwoordigt u het bureau en bent u het aanspreekpunt
voor de bouwheren, de externe architectenbureaus en de aannemers voor uw projecten.
Wij bieden u technisch uitdagende projecten, een aangename werksfeer in een dynamisch bedrijf, een
comfortabele, ruime en rustig gelegen kantoorruimte en up-to-date werkmiddelen en infrastructuur.
Voortdurende bijscholing via relevante opleidingen. Een motiverend verloningspakket.

+

Hoe solliciteren?

Bent u klaar voor technisch uitdagende projecten? Stuur dan zeker uw CV en motivatiebrief naar info@
norbertprovoost.be.

04
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SBE

Naast het werk ...

studiebureau

www.sbe.be
Realisatie The Loop - Gent
Schetsontwerp t.e.m. aanbestedingsdossier
Gent | 2010 – heden

SBE is een innovatief studie-, teken- en ingenieursbureau met meer dan 25 jaar
ervaring. Met referenties over de hele wereld kan SBE terecht gezien worden als
een gevestigde waarde in de sector. Het kantoor is gevestigd te Sint-Niklaas op
wandelafstand van het NMBS-station.
In de loop der jaren heeft SBE zijn diensten ondergebracht in 5 afdelingen:
waterbouwkunde, burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, geotechniek,
industriële constructies & gebouwen en elektromechanica. Iedere afdeling telt
zijn eigen experten, project managers, ingenieurs en CAD designers. Dit laat het
bedrijf toe om volledige oplossingen aan haar klanten aan te bieden.

SBE nv
Slachthuisstraat 71
9100 Sint-Niklaas

SBE streeft een duurzame samenwerking met de klant na. Hierbij wordt er steeds
in samenspraak met de klant gezocht naar de meest kwalitatieve, duurzame en
best uitvoerbare oplossing.


03 777 95 19

info@sbe.be

SBE werd in 2014 verkozen tot onderneming van het jaar van de stad Sint-Niklaas
en is één van de pioniers van het klimaatplan van de stad Sint-Niklaas.

contact

personeelsleden
> 100

+

Profiel werknemer

•
•
•
•
•
•
•

Afgestudeerd of student burgerlijk bouwkundig ingenieur
Sterke interesse in (waterbouwkundige) constructies, staalconstructies en geotechniek
Bereid tot het uitvoeren van berekeningen
Oog voor detail
Vlot communiceren
Teamplayer
Flexibel

+

Vacatures

•
•

Projectingenieur – Bouwkunde
Stagiair projectingenieur – Bouwkunde

+

Hoe solliciteren?

Vacatures zijn beschikbaar op de website www.sbe.be.
Kandidaten en kandidaat-stagiairs kunnen doorheen het jaar hun interesse laten blijken door te mailen naar
info@sbe.be. Let erop om bij deze mail steeds een recent CV en korte motivatie toe te voegen. Bij positieve
evaluatie zal de kandidaat uitgenodigd worden voor een verkennend gesprek.
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De opdracht omvat het infrastructurele ontwerp en opvolging van de realisatie
van een nieuw stadsdeel (145 ha) met bovenregionale uitstraling. De huidige
kruising van de tramlus met de ringweg wordt in dit project ongelijkgronds
gebracht; wagens gaan hierbij onder de tramlus door. Eveneens wordt er
een ondergrondse parking aangelegd, die uit 2 verdiepingen zal bestaan. In
totaal zullen er 1.600 parkeerplaatsen worden gecreëerd. SBE stond samen
met het architectenbureau “Zwarts&Jansma” en Omgeving in voor het
architecturale en technische ontwerp, tot en met opvolging van de werken.
Realisatie nieuw sluizencomplex - Panama
Conceptueel design, Design & Build en design review
Panama | 2005 – 2009
Dit project voorziet de aanleg van een derde laan van sluizen
naast het bestaande sluizencomplex. Er zullen 3 verschillende
niveaus achter elkaar worden aangelegd. Door de hoge eisen
zullen tussen de waterniveaus dubbele roldeuren (31 x 55 x
10m) geplaatst worden, waardoor er sprake is van 8 deuren
per sluizencomplex. Deze sluisdeuren behoren tot de grootste
ter wereld. SBE heeft binnen dit project in verschillende fasen
een prominente plaats ingenomen: conceptueel design van
het sluizencomplex, kandidatuur design & build en design
review van de gekozen aanbieder.

... ook tijd voor ontspanning

SCIA

software-ontwikkeling en ondersteuning

www.scia.net

SCIA is opgericht in 1974 en is een softwarebedrijf met hoofdzetel in België. We
ontwikkelen, verdelen en ondersteunen geïntegreerde bouwkundige software voor
stabiliteitsberekeningen (SCIA Engineer) en tekensoftware (Allplan).
SCIA Engineer is dé rekenstandaard bij ingenieursbureaus, staalbouwers,
aannemers … in de Benelux en daarbuiten. Alle Eurocodes worden ondersteund.
SCIA Engineer richt zich op modelleren, berekenen, dimensioneren, optimaliseren,
detailleren en rapportage van constructies in staal, beton, hout, aluminium,
composiet ... Gebruikers zijn enthousiast over de intuïtieve gebruikersinterface,
de duidelijke rekennota’s, de integratie in het BIM werkproces en de geavanceerde
functionaliteiten.
De tekensoftware Allplan Engineering richt zich hoofdzakelijk op
betonconstructies. Het model, de bekistings- en wapeningsplannen, lijsten met
hoeveelheden en borderellen zijn intelligent gekoppeld en aanpassingen worden
automatisch doorgevoerd op elk niveau. Allplan is een hybride 2D-3D CADoplossing en is breed inzetbaar (studiebureau, aannemer, prefab ...).
BIM is een hoofdpijler in onze ontwikkelingen. SCIA is pionier in de integratie
van deze processen waarbij bouwpartners (o.a. ingenieurs) gegevens met elkaar
delen. SCIA Engineer is de enige rekensoftware worldwide met een certificatie
voor import en export van data in de IFC-standaard.

+

contact
SCIA nv
Industrieweg 1007
3540 Herk-de-Stad

013/55.17.75

Rudi Vanmechelen
r.vanmechelen@scia.net
personeelsleden
120 medewerkers
15 internationale kantoren
(25 personen in Belgisch
hoofdkantoor)

Profiel werknemer

Een goede basiskennis van stabiliteitsberekeningen en normen (staal, beton e.a.) is een vereiste. Vele activiteiten
gebeuren binnen een team. Gedrevenheid, een open geest, communicatieve vaardigheden, engagement en een
goede talenkennis (NL, FR, EN) zijn belangrijk.

+

Vacatures

Bouwkundige ingenieurs vormen een belangrijk deel van onze medewerkers. Zij vullen functies in zoals die
van klantensupport, product-ontwikkeling, account-management enz.

+

Hoe solliciteren?

Openstaande vacatures staan online op http://www.scia.net/nl/company/jobs. Vrijblijvend solliciteren kan
door jouw CV op te sturen. Voor verdere vragen of info kan je terecht op human.resources@scia.net.
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VANDENBUSSCHE
aanneming

www.nvvandenbussche.be

Bouwonderneming Vandenbussche NV uit Aalter is een erkende klasse 8 aannemer
voor de bouw en renovatie van bedrijven en residentiële gebouwen.
Vandenbussche is zowel actief in de appartementenbouw als de utiliteitsbouw
zoals culturele centra, parkings, zwembaden, musea, ziekenhuizen, woonen zorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, banken, kantoorgebouwen...
Ondernemingen, bouwpromotoren, architecten en overheden doen een beroep
op de expertise van de ervaren onderneming. Attesten als ISO 9001, ISO 14001,
VCA** en Milieucharter Oost-Vlaanderen garanderen een hoogstaande kwaliteit
en het respecteren van alle veiligheids- en milieunormen.
110 medewerkers genieten van een intern opleidingsprogramma, de
Vandenbussche Academy, om de kwalitatieve service te blijven garanderen.
Als bouwheer kunt u opteren voor de “Wij trekken uw plan”-formule, waarbij
Vandenbussche via co-engineering het volledige bouwtraject voor zijn rekening
neemt (van studies tot oplevering). Vandenbussche begeleidt u tijdens het hele
bouw- of verbouwproces.
Ondanks de grote capaciteit en draagkracht blijft Vandenbussche trouw aan de
waarden en de attitude van een familiale onderneming. De focus ligt dan ook
bewust op klasse 5 tot 7 projecten.
In de Vandenbussche Groep zitten ook nog de bedrijven Akko (onderhoud,
aanpassingswerken en herstellingen), Corabo (nieuwbouw- en renovatieprojecten
in eigen beheer), Sterq (prefab beton) en Qubus (houtskelet, gevel, binnenafwerking
en meubilair voor grote en kleine projecten).

+

Profiel werknemer

•
•
•
•

Ingenieur bouwkunde
Communicatief sterk en beschikken over de nodige overtuigingskracht
Organisatorisch capaciteiten en planmatig werken
Ondernemend, verantwoordelijk, enthousiast en respectvol

+

Vacatures

Vandenbussche NV
Groendreef 21
9880 Aalter

09 325 75 75

info@nvvandenbussche.be

Kantoorgebouw en productiehal Magnetrol
Zele

Bibliotheek
Ternat

Woon- en zorgcentrum De Boomgaard
Lebbeke

personeelsleden
110 medewerkers
(60 bedienden, 55
arbeiders)

Hoe solliciteren?

Solliciteren voor een job bij Vandenbussche kan eenvoudig door het mailen van uw curriculum vitae en
motivatiebrief naar vacatures@nvvandenbussche.be.
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Welzijnsknoop
Ledeberg

contact

Vandenbussche is op zoek naar pas afgestudeerde werfleiders of werfleiders met enkele jaren ervaring. Als
werfleider draagt u de verantwoordelijkheid voor de organisatie en de uitvoering van een bouwproject.

+

REFERENTIES

		www.linkedin.com/company/vandenbussche-nv
		
		twitter.com/VandenbusscheNV

Meer referenties op
www.nvvandenbussche.be/projecten

In wat voor een werkomgeving komt u bij ons terecht?
Vandenbussche staat voor Vertrouwen, Veiligheid en Vakkennis. Deze waarden willen wij samen met alle 110
medewerkers uitdragen. Wij creëren een gunstig, open en informeel werkklimaat waar communicatie centraal
staat en ondernemen veel acties en initiatieven om de werkplaats voor u zo gezond, veilig en aangenaam
mogelijk te maken. Als medewerker van Vandenbussche mag u rekenen op een hechte band met uw collega’s,
het respect vanuit de directie en een professionele en enthousiaste werkomgeving.
Vandenbussche Academy: altijd blijven bijleren
Ons opleidingsprogramma, Vandenbussche Academy, biedt een ruime waaier aan opleidingen. We brengen
zowel collectieve als individuele opleidingsnoden in kaart. Dit kan zowel gaan om technische vaardigheden
als soft skills. We denken hierbij aan persoonlijke coaching, onderhandelingstechnieken etc. Individuele
opleidingsnoden worden besproken tijdens het jaarlijks evaluatiegesprek. De insteek van een evaluatiegesprek
is een ontwikkelingsgesprek en leidt tot een persoonlijk ontwikkelingsplan.

VISSER & smit hanab
aannemer leiding- en kabelwerken

Bij Visser & Smit Hanab zit verbinden in het DNA. Visser & Smit Hanab
is een toonaangevend bedrijf op het gebied van transportleidingen,
afvalwaterbehandeling, zwembadtechnologie, industriële installaties, distributieen toevoerleidingen en industriële bekabeling.
Door de uitbreiding van het aantal activiteiten en een permanente groei heeft
Visser & Smit Hanab ruim een halve eeuw na haar ontstaan een leidende positie
op tal van domeinen. Inspelen op nieuwe technologieën, oog voor evolutie en
meegroeien met de ontwikkelingen op het vlak van leidingen en waterbehandeling
zijn de basis van onze uitstekende reputatie.
Onze opdrachtgevers zijn overheidsinstanties, nutsbedrijven en industriële
ondernemingen. Wij garanderen niet enkel de goede aanleg van de verbindingen,
maar staan desgewenst ook in voor het totaalconcept: van engineering tot
uitvoering & beheer, nazicht en onderhoud.

+

Profiel werknemer

www.vshanab.be

contact

weetjes

Leer ons kennen aan de hand van ons bedrijfsfilmpje.
Scan hiervoor de QR-code.

Visser & Smit Hanab
Langerbruggekaai 3
9000 Gent

09 371 71 71

solliciteren@vshanab.be
personeelsleden
370

Wij zijn op zoek naar gedreven, gepassioneerde en gemotiveerde mensen die gebeten zijn door onze business.
Studenten burgerlijk ingenieur bouwkunde, met een zwak voor onze activiteiten, zijn bij ons aan het juiste
adres.
We kijken naar de mensen die voldoen aan de nodige kwalificaties, en vinden het belangrijk dat iemand kan
aarden in onze bedrijfscultuur.
Verbinden zit in ons DNA, het is wat we doen, wie we zijn.

+

Vacatures

•
•
•

Werfleider
Projectvoorbereider
Calculator

+

Hoe solliciteren?

Wij ontvangen graag een CV en motivatiebrief, per mail of per post. Op basis hiervan kunnen wij een gerichte
eerste selectie maken. (solliciteren@vshanab.be)
Met de geselecteerde mensen plannen wij een eerste gesprek in met onze HR-Manager en een afdelingsdirecteur.
Na een positief eerste gesprek wordt het duidelijk in welke afdeling of in welke functie de ambities en
mogelijkheden liggen.
Daarna volgt een gesprek met de afgevaardigd bestuurder waarna je een voorstel in verband met het loon
kan verwachten. En uiteraard hopen wij je dan tijdens je eerste werkdag te mogen verwelkomen in ons team!
Waarbij een doordacht persoonlijk ontwikkelingsplan voor je klaarligt.
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In 2014 is het hoofdkantoor verhuisd van Landegem naar de oude Electrabel-centrale in de haven van Gent.
Een prachtig gebouw dat zijn authenticiteit heeft kunnen behouden en een knappe uitstraling heeft.

VK GROUP
studiebureau

www.vkgroup.be

VK is een multidisciplinaire architectuur- en engineeringgroep, actief in
Healthcare Design en Building Engineering te vinden in Brussel, Charleroi,
Merelbeke, Roeselare, Ho Chi Minh/Hanoi (Vietnam).
Architecten, vastgoedontwikkelaars, industriële klanten en overheden doen
beroep op VK voor engineering van gebouwen, industriële faciliteiten en openbare
ruimte. In dit opzicht is duurzaam bouwen een topprioriteit voor ons.
Bij VK hechten we veel belang aan je ontwikkeling. Via VK Academy krijg je
de mogelijkheid om je kennis verder uit te bouwen, te versterken en te delen.
Carrièrepaden kunnen uitgestippeld worden in alle geledingen van VK.
Als kennisbedrijf voorziet VK een centrale rol voor Advanced Engineering:
verzamelt onze topexperten, en versterkt continu de innovatieve kracht en
kwaliteit van onze diensten. Daar worden niet alleen onze klanten en projecten,
maar door kennisdeling ook onze medewerkers beter van.
Bij VK word je meteen een volwaardig lid van het team en werk je onmiddellijk
mee aan projecten. De passie en gedrevenheid van onze medewerkers werkt
aanstekelijk. De uitwisseling van innovatieve ideeën, de aandacht voor de carbon
footprint van onze projecten, onze specialistische disciplines en multidisciplinaire
aanpak tillen medewerkers en projecten naar een hoger niveau.

+

Profiel werknemer

contact
Guldensporenpark
Gebouw A n° 4
9820 Merelbeke
Brugsesteenweg 210
8800 Roeselare
Clemenceaulaan 87
1070 Brussel
Rue Auguste Piccard 48
6041 Charleroi
personeelsleden
230

Wij zoeken gepassioneerde en geëngageerde medewerkers (ingenieurs, architecten, bouwkundige profielen,
…) met sterke technische skills, goede communicatieve vaardigheden; maar eveneens teamspelers, met oog
voor het multidisciplinaire gegeven en aandacht voor onze CO2-voetafdruk.

+

Vacatures

We zijn een bedrijf dat wil groeien en werven dan ook constant aan; waaronder ook jonge mensen die aan het
begin van hun carrière staan. Onze vacatures zijn terug te vinden op onze website www.vkgroup.be/job. We
staan ook open voor studentenstages en samenwerking met universiteiten.

+

Hoe solliciteren?

Stuur je cv en motivatiebrief naar Martine Decock op volgend e-mailadres : martine.d@vkgroup.be of
solliciteer voor een job via de knop ‘solliciteer voor deze job’ bij de gewenste vacature op onze website. Je
ontvangt een ontvangstmelding en – indien een match met één van onze openstaande vacatures – word je
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
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Realisaties

WILLEMEN GROEP
bouwgroep

WILLEMEN GROEP is vandaag de grootste familiale Belgische bouwgroep. De
uitbouw van de Groep raakte tijdens de vierde generatie in een stroomversnelling,
o.a. met de overname van aannemingsbedrijven als Franki (1998), Cosimco
(2005), Groep De Waal (2005) en wegenbouwers Aswebo (2011) en Aannemingen
Van Wellen (2014).
We bieden onze klanten een bijzonder complementaire waaier aan bouwactiviteiten,
gaande van civiele projecten, over industriebouw, residentiële en utilitaire
projecten, tot wegenbouw, al dan niet in combinatie. Niet alleen bieden deze
synergieën ons veel meer mogelijkheden, ze versterken ook de band tussen onze
ondernemingen én ons imago.
Willemen Groep is de laatste jaren in toenemende mate actief in het buitenland:
enerzijds om vorm te geven aan onze groeiplannen en anderzijds als antwoord op
de stijgende vraag vanuit een aantal opkomende markten. Vooral in Centraal- en
Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten wil Willemen Groep zijn expertise
aanwenden. Een prestigieuze internationale referentie is zeker de ambassade
die we aan het bouwen zijn in Kinshasa. Het wordt het eerste passiefgebouw in
Centraal-Afrika.
In 2013 kreeg Willemen Groep de gerenommeerde onderscheiding “Onderneming
van het Jaar” voor zijn dynamiek en ondernemingszin.

+

Profiel werknemer

We zijn op zoek naar jonge gedreven mensen, die
verantwoordelijkheid willen opnemen en ervoor
willen gaan, die open staan voor extra opleidingen,
innovatie en vernieuwing, die vlot overweg kunnen
met de nieuwste technologieën in de bouw en
enthousiast willen samen werken met anderen.

+

www.willemen.be

contact
Willemen Groep NV
Boerenkrijgstraat 133
2800 Mechelen
personeelsleden
2300

+

Vacatures

•
•
•

Assistent werfleider
Assistent projectleider
Junior calculator

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan online via onze website www.willemen.be/vacatures. Scroll naar ‘WILLEMEN GROEP’: STEP
INTO YOUR FUTURE – YOUNG POTENTIALS. Op die manier komt uw sollicitatie bij de verschillende
personeelsverantwoordelijken terecht. Willemen Groep houdt er zowel in binnen- als buitenland een stevig
groeitempo op na. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuw talent met ambitie om onze organisatie te
versterken. Ontdek onze nieuwe HR-brochure op www.willemen.be/hr-brochure.
Ontdek zeker ook onze carrièreoriëntatietool op www.willemen.be/carrieretool. Deze test werd speciaal
ontwikkeld om (bouwkundige) talenten te ontdekken en te oriënteren. De Groep werft elke week vier nieuwe
medewerkers aan.
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Referenties

MAS
Antwerpen

Renovatie landingsbaan Brussels Airport
Zaventem

Vlaams Administratief Centrum
Gent

Weetjes over het bedrijf

Met virtual reality naar jobbeurzen
Stel je eens voor dat je een jobbeurs bezoekt en dat je een paar seconden
later op de startbaan van Brussels Airport staat. Onmogelijk? Toch niet!
Willemen Groep heeft de voorbije maanden gewerkt aan een 360°-video om
mee uit te pakken op jobbeurzen. Met een speciale bril word je helemaal
ondergedompeld in een virtuele wereld en bezoek je op enkele minuten tijd
drie grote werven.

“Het principe van virtual reality is simpel. Je krijgt een speciale bril met hoofdtelefoon op je hoofd en dankzij
een video beland je in een andere, virtuele wereld. Zo lijkt het in deze video alsof je plots bovenop de 107 meter
hoge Astrotoren in Brussel staat, of onder het toekomstige viaduct van de A11 tussen Brugge en Westkapelle”,
legt Tom Willemen uit. Willemen Groep toont op dezelfde manier ook hoe het deze zomer een start- en
landingsbaan op Brussels Airport helemaal vernieuwde. “De projectleider legt het je allemaal haarfijn uit. Waar
je ook kijkt, het beeld beweegt gewoon mee. Het is alsof je er echt bij bent.” Willemen Groep is het eerste bedrijf
in België dat virtual reality inzet om nieuwe medewerkers aan te trekken.
Op de nieuwe website www.stepintoyourfuture.be kunnen geïnteresseerden gratis een cardboardbril aanvragen
en thuis deze gloednieuwe technologie zelf ontdekken en uitproberen.

WILLY NAESSENS GROUP
aanneming, productie, ...

www.willynaessens.be

Referenties
WILLY NAESSENS BUILD
Willy Naessens Build betreft alle bedrijven binnen de Willy Naessens
Group die actief zijn binnen de bouwsector. De verschillende bedrijven
zijn erg divers, zowel qua activiteiten als qua omvang. Toch hebben deze
bedrijven dezelfde focus. Met de beste kwaliteit trachten zij hun klanten
tevreden te stellen.
De verticale integratie van de Willy Naessens Group is erg duidelijk
binnen de bouwsector. De grondwerken, de productie van de prefab
betonelementen, het transport naar de werf, de industriebouw zelf maar
ook de dakdichting en het aluminiumschrijnwerk kunnen door de Willy
Naessens Group voorzien worden. Ook voor de zwembadenbouw en de
bouw van agrarische gebouwen kan u genieten van de voordelen van de
verticale integratie binnen de Willy Naessens Group.

De Willy Naessens Group is met Willy Naessens Build gespecialiseerd in de
bouw van KMO-gebouwen, logistieke gebouwen, distributiecentra, kantoren,
commerciële ruimtes, garages, landbouwgebouwen en zwembaden. Anderzijds
is de onderneming met de afdeling Willy Naessens Food gespecialiseerd in de
distributie van voedingswaren en de productie en verpakking van vleeswaren.
Willy Naessens Build
Er kan gesteld worden dat de Willy Naessens Group model staat voor het perfecte
bouwsysteem, zowel structureel als esthetisch en dit voor bijna elke toepassing.
Door zijn totale verticale integratie hebben de bouwbedrijven onder de Willy
Naessens Group alles in eigen beheer, van studiedienst en productie tot eigen
transport en montage, hetgeen zich weerspiegelt in de reeds meer dan 7000
realisaties.

+

Profiel werknemer

Onze werknemers hebben uiteenlopende talenten en uiteenlopende achtergronden:
burgerlijke ingenieurs, industrieel ingenieurs en bachelors bouwkunde kunnen in
de Group verschillende functies uitoefenen.Of je nu een genie bent in bouwkunde,
een commerciële kracht, een manager in hart en nieren, een administratieve
duizendpoot, een ... verschillende talenten bouwen samen aan de toekomst.

+

contact
Willy Naessens Group
Kouter 3
9790
Wortegem-Petegem
Vragen

056 694686

sofie-dw@willynaessens.be
personeelsleden
ca. 1200

Vacatures

www.willynaessens.be/jobs:
•
•
•
•
•
•

Bouwkundig tekenaar
Stabiliteitsingenieur
Projectleider
Calculator
Assistent – plantmanager
…

+

Hoe solliciteren?

1.
2.
3.
4.

www.willynaessens.be/jobs
Klikken op de gewenste job of via spontaan solliciteren
Alle gegevens vervolledigen (motivatiebrief en cv toevoegen)
Binnen een aantal dagen krijgt u feedback of u al dan niet wordt uitgenodigd voor een gesprek
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Wat biedt de Willy Naessens Group?

Wat is onze filosofie?

De Willy Naessens Group biedt eindeloze mogelijkheden
en vooruitzichten. Eens aan boord wordt elke werknemer
individueel begeleid, opgeleid en ondersteund in zijn
carrière. Interne mobiliteit en jobrotatie zijn perfect
mogelijk. Je komt terecht in een dynamische werksfeer vol
kansen. Je persoonlijke groei en ontwikkeling wordt immers
gegarandeerd enerzijds door tal van uitdagende opdrachten
bij klanten in binnen-en buitenland en anderzijds door een
stabiel en financieel sterk bedrijf. Samen bouwen we aan de
toekomst van elke werknemer...

Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door
ondernemerschap, pragmatisme en aandacht
voor de klant. Wij moedigen initiatieven en
ondernemerszin voortdurend aan. Iedereen
wordt steeds warm gemaakt voor nieuwe
uitdagingen. Wij hebben geen schrik om
Young Potentials kansen te bieden. Het
bewijs: de gemiddelde leeftijd van onze
bedrijfsleiders is 30 jaar! We bouwen samen
aan jouw en onze toekomst.

Wat is de Naessenssfeer?

Hoe beloont de Group zijn medewerkers?

Wat voor ons belangrijk is, is dat elke werknemer zich in de
Willy Naessens Group thuis voelt. Iedereen is hier trots op
zijn prestaties en beleeft plezier aan het werk, dit vertaalt
zich in een bijzondere sfeer: de Naessenssfeer. Een sfeer
waarin geven en nemen samengaan. Hetgeen wij al gebouwd
hebben, daar zijn we trots op... Onze medewerkers zijn jong,
enthousiast, vriendelijk, respectvol, direct maar toch zakelijk
en professioneel tot het uiterste. Iedereen krijgt er de kans
om zichzelf te zijn en zijn talenten te ontwikkelen.

Hard werken wordt beloond en hiervoor
hebben we een transparant loonbeleid
uitgewerkt. Iedereen krijgt een aangepaste
verloning volgens inzet en capaciteiten.
Afhankelijk van de functies wordt er een
bedrijfswagen voorzien.
Uiteraard wordt dit aangevuld met
verschillende initiatieven die buiten het werk
de teamspirit en het thuisgevoel binnen de
Naessensfeer bevorderen.

WTCB

onderzoekscentrum voor de belgische bouwwereld
Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf vormt het
wetenschappelijke en technische middelpunt van de bouwsector. Het wordt
hoofdzakelijk gefinancierd door zijn ledengroep van meer dan 85.000 Belgische
bouwbedrijven, die nagenoeg alle bouwberoepen vertegenwoordigen. Aan de
hand van onderzoek, ontwikkeling en informatieverspreiding draagt het WTCB
rechtstreeks bij tot de kwaliteits- en productiviteitsverbetering op lange en korte
termijn.
Het centrum, met vestigingen in Brussel, Zaventem en Limelette, heeft 3
basismissies:
Collectief onderzoek ten bate van alle bouwprofessionelen, ontwikkeling,
normalisatie, certificering en goedkeuring van materialen en ten slotte ook
informatieverspreiding en vorming voor alle partners uit de bouwsector.

+

Profiel werknemer

www.wtcb.be

Het WTCB staat ten dienste
van de bouwsector
contact
WTCB
Lombardstraat 42
1000 Brussel

T 02 716 42 11
F 02 725 32 12

info@bbri.be
personeelsleden
250

Een continue verbetering van de kwaliteit in de sector
Het WTCB vormt het wetenschappelijke en technische middelpunt van de bouwsector en wordt hoofdzakelijk
gefinancierd door zijn ledengroep van meer dan 85.000 Belgische bouwbedrijven die nagenoeg alle bouwberoepen
vertegenwoordigen. Aan de hand van onderzoek, ontwikkeling en informatieverspreiding draagt het WTCB
rechtstreeks bij tot de kwaliteits- en productiviteitsverbetering op lange en korte termijn.

Onderzoek, innovatie en ontwikkeling
Collectief onderzoek ten bate van alle bouwprofessionelen

Het WTCB heeft ervoor gekozen om zijn onderzoeksactiviteiten zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de
dagelijkse noden van de sector. De Technische Comités die de WTCB-onderzoeken sturen, zijn samengesteld uit
bouwprofessionelen, aannemers of experten die dagelijks op het terrein staan.

Innovatie

Het WTCB staat bedrijven bij op zeer uiteenlopende vlakken zoals bij de invoering van informatietechnologieën,
bij het oprichten van ecologisch verantwoorde gebouwen, staal-betonconstructies of hout-betonconstructies ...

Ontwikkeling, normalisatie, certificering en goedkeuring van materialen en systemen

Op vraag van overheden of privébedrijven werkt het WTCB mee aan diverse ontwikkelingsprojecten en
prenormatieve of reglementaire onderzoeken. Daarnaast is het ook nauw betrokken bij de activiteiten van
de nationale, Europese (CEN) en internationale (ISO) normalisatie-instituten, alsook bij de activiteiten van
instellingen zoals de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb).

U wenst uw kennis en vaardigheden in de praktijk om te zetten binnen een multidisciplinair en dynamisch
team? Het WTCB is steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers.

+

Vacatures

Het WTCB is steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers. Bezoek onze website voor meer informatie.
www.wtcb.be/go/vacatures

+

Hoe solliciteren?

Gelieve uw kandidatuur via onze website in te dienen. Hiervoor kan U gebruik maken
van het online sollicitatieformulier. Scan hiervoor de volgende QR-code:

Informatieverspreiding
Informatie en vorming voor alle partners uit de bouwsector

Doordat het WTCB zowel meewerkt aan de opstelling van technische aanbevelingen als aan de vorming van de
bouwpartners en het deze laatste bovendien rechtstreeks bijstaat bij hun activiteiten, kan het ervoor zorgen dat
de taken van de ontwerper en die van de uitvoerder beter op elkaar afgestemd worden.

Technische informatie

De WTCB-website (www.wtcb.be) biedt verschillende publicatiereeksen aan (Technische Voorlichtingen,
Rapporten, Digests …) evenals een aantal databanken waarmee men bijvoorbeeld snel de leverancier van een
product kan terugvinden (www.wtcb.be/go/techcom). Ten slotte bieden we op onze website ook meer dan
1.200 Belgische en Europese bouwnormen aan.

Vorming en technische bijstand

De vorming en de persoonlijke technische bijstand vormen een aanvulling op de informatie die verspreid wordt via
de publicaties en de WTCB-website (www.wtcb.be/go/agenda). Het WTCB stelt een technische adviseerdienst
ter beschikking van de sector: de afdeling Technisch advies, die ondersteund wordt door onderzoekers en
laboratoria (www.wtcb.be/go/ata). Ten slotte biedt het centrum eerstelijnshulp aan bedrijven om hun organisatie
en bijgevolg hun rendement te verhogen (kostprijsberekening, planning, bouwplaatsorganisatie …).
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WTCB
Lombardstraat 42
1000 Brussel

Tel.
Fax
Website
E-mail

02/716 42 11
02/725 32 12
www.wtcb.be
Algemene inlichtingen
Technisch advies
Publicaties

info@bbri.be
ata@bbri.be
publ@bbri.be

Wyckaert
aanneming

www.wyckaert.eu

referenties

Meer dan 125 jaar ervaring, een gezonde financiële structuur, een dynamisch
team, verantwoorde economische groei, ambitieus zonder het menselijk aspect uit
het oog te verliezen, service, klantengericht handelen, … Deze begrippen zijn geen
loze marketingtermen, maar de fundamenten waarop we elke dag verder bouwen
aan de toekomst en uitbouw van Wyckaert.
contact

Als pas afgestudeerde word je begeleid door mensen met ervaring die ervoor
zorgen dat je theoretische kennis wordt aangevuld met praktische ervaring.
Zij ondersteunen en sturen bij waar nodig. Ons bedrijf heeft een zeer vlakke
structuur waarbinnen directe communicatie en coaching van de medewerkers
heel nadrukkelijk aanwezig zijn. Groepssfeer, permanente opleiding, flexibiliteit
en functioneringsgesprekken zijn enkele thema’s die van groot belang zijn voor
de firma.

Wyckaert
Ottergemsesteenweg 415
9000 Gent

info@wyckaert.eu
personeelsleden
95 arbeiders en 55
bedienden

Door de variatie aan projecten (utiliteit, industrie, residentieel, restauratie en
renovatie, PPS, design&build) die we uitvoeren kan je een uitgebreide en zeer
diverse ervaring opdoen. Daarnaast bieden wij een competitief salarispakket
waaraan een aantal belangrijke extra-legale voordelen verbonden zijn. We zijn
VCA en ISO gecertificeerd, behaalden het milieucharter van VOKA en doen aan
duurzaam ondernemen.

+

Profiel werknemer

Jonge ingenieurs
Ter versterking van onze organisatie zoeken wij op korte termijn pas
afgestudeerde ingenieurs om in dienst te komen als hulpwerfleider, junior
calculator en werkvoorbereider. Afhankelijk van uw kennis en inzet heeft u de
mogelijkheid om door te groeien tot werfleider en verder tot projectleider of via
werfleider naar de calculatiedienst of aankoopdienst.

+

+

Vacatures

+
•
•
•

Hulpwerfleider
junior calculator
werkvoorbereider

Hoe solliciteren?

Laatstejaarsstudenten en mensen met reeds enige ervaring kunnen het hele jaar door hun interesse laten blijken
door een mailtje te sturen naar info@wyckaert.eu of contact op te nemen met het directiesecretariaat, mevr.
Sophie Droessaert, 09 222 60 24.
Vanaf de maand april gaan we van start met sollicitatiegesprekken. Na een eerste gesprek met de technisch
directeur en/of de gedelegeerd bestuurder van Wyckaert volgt er eventueel een tweede gesprek waarbij er
mogelijk een voorstel wordt gedaan. Indien je voor Wyckaert kiest als toekomstige werkgever wordt er in
onderling overleg een datum afgesproken waarop je in dienst treedt.
Je kan ook steeds je CV afgeven op de jaarlijkse bouwkundebeurs die georganiseerd wordt door Poutrix of op
het jaarlijkse werfbezoek.

52

Weetjes over het bedrijf

Veiligheid is en blijft een belangrijk thema voor Wyckaert. Om de werknemers hiervoor blijvend te motiveren
worden er gans het jaar door rond diverse veiligheidsthema’s acties georganiseerd. Op de laatste werkdag voor
het bouwverlof in juli organiseren we een veiligheidsdag.
Iedere medewerker kan tijdens een 4-tal workshops onder deskundige begeleiding van specialisten zijn/
haar veiligheidsbewustzijn vergroten. Om het geheel levendig te maken, wordt er gekozen om in kleinere
groepen te werken bestaande uit arbeiders, ploegbazen, werfleiders, projectleiders, aankopers, calculatoren en
directieleden.
In ware festivalsfeer sluiten we de dag af met een hapje en een drankje aan de diverse foodtrucks die we op onze
terreinen voorzien. Zo kan iedere werknemer op een ontspannen manier aan een welverdiende zomervakantie
beginnen.

Opstellen
van je CV
Inmiddels al een idee gekregen over de bedrijven waarbij je zeer graag zou werken? Dan is het nu tijd voor
het opstellen van je cv en sollicitatiebrief. Hieronder alvast enkele tips!

1

LAYOUT

CV

\ tips

Het is zeer belangrijk dat je cv een heldere lay-out heeft die de werkgevers aanspreekt om hem daadwerkelijk
in detail te bekijken. Een goed cv moet overzichtelijk en verzorgd ogen. Maak je cv niet langer dan twee A4pagina’s en zorg ervoor dat je steeds relevant, beknopt en duidelijk blijft. Kies voor een duidelijk lettertype dat
goed leesbaar is en laat belangrijke zaken in het oog springen door gebruik te maken van titels of door ze te
onderlijnen, maar overdrijf hier niet mee!

2

STRUCTUUR
Een goed cv heeft een duidelijke structuur met verschillende rubrieken. Hieronder alvast enkele rubrieken die
je er best instopt:


Persoonlijke gegevens
Zet bovenaan zeker al je contactgegevens bij elkaar : naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Gebruik
wel een normaal e-mailadres en niet iets als snoezepoes1994@gmail.com. Hierna kan je dan persoonlijke
informatie geven zoals geboortedatum- en plaats, eventueel burgerlijke staat, rijbewijs/eigen wagen en
nationaliteit (zeker wanneer je in het buitenland solliciteert). Als je een foto op je cv wilt plaatsen, zorg er
dan voor dat deze professioneel en neutraal is.



Studies en opleidingen
Zet altijd je hoogst behaalde diploma bovenaan en noteer enkel opleidingen die ietwat te maken hebben
met de job waarvoor je gaat. Je mag de middelbare school vermelden (met afstudeerrichting) maar de
lagere school is niet relevant voor je latere loopbaan.



Ervaringen
In de rubriek ervaringen kan je zowel vakantie- als studentenjobs, stages, vrijwilligerswerk en dergelijke
opsommen. Vermeld voor elke job/stage de periode, het bedrijf en wat je er precies deed en geleerd hebt.
Zorg er wel steeds voor dat je dit beknopt omschrijft en enkel het belangrijkste eruit haalt.
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Talenkennis



Als je enkele talen onder de knie hebt dan kan je deze ook het best vermelden. Zet er zeker telkens bij hoe
goed je deze taal beheerst en verdeel deze kennis bijvoorbeeld onder in spreken, schrijven en begrijpen.
Computerkennis



In deze tijd zijn informatica-skills vrij belangrijk. Vermeld dus duidelijk met welke programma’s je reeds
kan werken. Lieg hier niet over want zo val je waarschijnlijk later toch door de mand.
Vaardigheden/hobby’s



In deze rubriek stel je jouw belangrijkste hobby’s en vaardigheden voor zoals bijvoorbeeld: sporten,
organisatorische ervaring, sociale vaardigheden, lid geweest van een vereniging zoals scouts of chiro,...
Vermeld zeker vaardigheden die je binnen het bedrijf zou kunnen gebruiken. Probeer jezelf te onderscheiden
van de rest!
Natuurlijk hoef je je niet aan deze volgorde of rubrieken te houden. Probeer in je cv wat persoonlijkheid te
leggen en kom origineel uit de hoek. Zorg er ook zeker voor dat er geen spelfouten instaan! Veel succes!
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