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POUTRIX

Voorwoord
Wouter Deneweth
Poutrix voorzitter

Beste student(e),

Deze catalogus begeleidt je langs heel wat bedrijven die partner zijn van Poutrix en die je misschien al
tegenkwam op de Bouwkundebeurs of tijdens onze talloze activiteiten. Studie- en controlebureaus,
aannemers, globale bedrijven met diverse afdelingen; binnenlandse en buitenlandse projecten of zelfs
buitenlandse hoofdkantoren. Er is werkelijk voor elk wat wils te vinden in deze catalogus.
De bedrijven die hierin voorgesteld worden, zijn op zoek naar mensen met jouw profiel. Wat wil jij graag
doen met je diploma dat je weldra gaat binnenhalen? Met de Bouwkundebeurs biedt Poutrix in het eerste
semester het ideale platform om contact te leggen met jonge ingenieurs en bedrijfsmensen. Met enkele
goede gesprekken heb je misschien al je droomjob voor ogen. Heb je nog enkele knopen door te hakken of
zit je nog met twijfel? Met deze bedrijvencatalogus helpt Poutrix je alvast een beetje op weg.
Een handig overzicht lijst de bedrijven op en geeft zo een overzicht van de verschillende partijen in de
sector, en maakt je wegwijs in de bouwkundewereld. Daarna kan je je verdiepen in het profiel van elk
bedrijf. Zo geeft elke onderneming haar voornaamste kenmerken aan, welke mensen ze zoeken, en enkele
parameters schetsen een beeld van de schaal van het bedrijf. Tot slot vind je nog enkele handige tips om
van je curriculum vitae een pareltje te maken. Sommige bedrijven plaatsten ook al een vacature op onze site
www.poutrix.be/vacatures.
Ik hoop dat deze catalogus je 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
catalogus gebruiken als eerste stap in de selectieprocedure van je droombedrijf!
Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om deze bedrijven te bedanken vanwege hun trouwe steun.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat hun bijdrage een belangrijk aandeel vormt in jouw ontwikkeling tot een
completer bouwkundig ingenieur. Ook het Poutrix-team wil ik bedanken, in het bijzonder Public Relations en
Pers voor het samenstellen van dit kwalitatief drukwerk.
Veel succes in naam van het voltallige Poutrix-bestuur!

Wouter Deneweth
Voorzitter 2016-2017
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Buildsoft NV
Softwarebedrijf

26

DEME
Bagger-, waterbouw- en milieugroep

28

Eiffage
Bouwbedrijf

6

ABO-Group
Consultancy & engineering

30

Jan De Nul
Dredging company

8

A-res
Projectmanagement- en adviesbureau

32

Lidl
Smart-retailer

10

Alpha Studieburo
Ingenieursbureau

34

Norbert Provoost
Ingenieursbureau

12

Antwerpse Bouwwerken
Algemene aannemer

36

SBE
Studiebureau

14

Aquafin
Waterzuivering en riolering

38

Scia
Software-ontwikkeling en ondersteuning

16

Arcadis
Design- en consultancybureau

40

Seco
Technisch controle- en adviesbureau

18

Artes Group
Aanneming

42

De Spoorwegen
Publiek transport

20

Besix
Bouwbedrijf

44

Tractebel
Engineering company

22

BM Engineering
Studiebureau

46

Vandenbussche
Aanneming

3

4

48

Visser & Smit Hanab
Aannemer grond-, leiding- en kabelwerken

50

VK Architects & Engineers
Studiebureau

52

Wegen & Verkeer
Vlaamse overheid

54

Whoohoo
Project sourcing bureau

56

Willemen Group
Bouwgroep

58

Willy Naessens
Aanneming, productie

60

Witteveen + Bos
Multidisciplinair ingenieursbureau

62

Wyckaert
Algemene aannemer

CURRICULUM VITAE

62
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Opstellen van je cv
Tips & Tricks

BEDRIJVEN
2016 / 2017

ABO-Group
Consultancy & engineering

OPENBAAR VERVOERSNET ‘LE GRAND PARIS’
Frankrijk
www.abo-group.eu
Het project ‘Le Grand Paris’ voorziet 178 kilometer
nieuwe spoorlijnen, bruggen, tunnels en stations in een
brede ring rond Parijs, die in 2040 moet opgeleverd
worden. ABO-Group onderzoekt de geologische
ondergrond van een groot deel van het project. Dat
onderzoek maakt uit waar de sporen en de stations
mogen komen.

ABO-Group is een beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in consultancy,
testing & engineering, specifiek gericht op bouw, milieu en energie.
ABO-Group is zowel in haar drie thuislanden (België, Nederland en Frankrijk),
als op de internationale markt actief en garandeert haar klanten een duurzame
oplossing.

+

PROFIEL WERKNEMER

ABO-Group wil ervoor zorgen dat de doelen en noden van de medewerkers en
de vennootschap waarbinnen men tewerkgesteld wordt, zo dicht mogelijk bij
elkaar aansluiten.
Jaarlijks worden heel wat degelijke ingenieursprofielen aangeworven in de
meeste van onze organisaties, wat er steeds voor zorgt dat ABO-Group groeit
in omvang en kwaliteit.
Vandaag is zo’n 85% van onze medewerkers in alle vestigingen - zowel in België,
Frankrijk en Nederland - in het bezit van een universitair of hoger professioneel
diploma, hoofdzakelijk met specialismen in de ingenieurswetenschappen.
Daarnaast wordt gewerkt met technische profielen, voor de uitvoering van
veldwerkzaamheden. De meeste van deze medewerkers hebben één of andere
vorm van technische scholing binnen zowel, het hoger professioneel als het
secundair technisch onderwijs, doorlopen.

+

ABO-Group
Environment NV
Derbystraat 255,
9051 Gent (SDW)

09 242 88 66

info@abo-group.eu
Personeelsleden
+350

Aan de hand van geotechnische en hydrogeologische
testen worden de parameters bepaald waarmee
rekening dient gehouden te worden bij het aanleveren
van de geotechnische data voor de stabiliteitsstudies.
Tot de uitgevoerde proeven behoren onder meer kernboringen,
pressiometerproeven, laboproeven, oppompingen en dilatometerproeven.

destructieve

onderzoeken,

Voor dit soort complexe en omvangrijke opdrachten is ABO-Group steeds op zoek enerzijds naar
gemotiveerde, jonge afgestudeerden die kunnen ingezet worden op de sonderingen, en anderzijds naar
geotechnische adviseurs die kunnen instaan voor de berekeningen.
Meetresultaten van een trillingsmeting

VACATURES

Alle openstaande vacatures zijn te vinden op onze website www.abo-group.eu. Onder ‘jobs’ ontdek je
alle actuele profielen naar waar we op vandaag op zoek zijn. Staat jouw droomjob er niet tussen en denk je
binnen het profiel van de ABO-werknemer te kunnen passen, aarzel dan niet om spontaan te solliciteren.

+

HOE SOLLICITEREN?

Wanneer je reageert op een vacature wordt jouw cv eerst nauwgezet onderzocht door de verantwoordelijke
recruiter. Je mag in elk geval een bericht van ons verwachten, ook indien jouw kandidatuur niet weerhouden
wordt. Jouw gegevens blijven dan gedurende een periode van één jaar bewaard en we contacteren je
wanneer wij een functie hebben die perfect bij jouw profiel past.
Indien je op basis van jouw cv in aanmerking komt voor de vacature, krijg je een telefoontje of mail ter
uitnodiging voor een gesprek. Afhankelijk van de functie en organisatie kan hierop een tweede gesprek
volgen met HR, een leidinggevende hoger in rang of een directe collega met wie je nauwgezet zal
samenwerken.
Bij een positieve evaluatie van deze interviews wordt overgegaan tot een contractvoorstel , waarna jij beslist
jouw carrière te starten of verder uit te bouwen binnen onze organisatie.
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GRONDMECHANISCH ONDERZOEK SAEFTINGHEDOK (BEVEREN)
Voor de ontwikkeling van het nieuwe Saeftinghedok in Beveren werd ABO-Group aangesteld om het
grondmechanisch onderzoek uit te voeren voor de studie van de nieuwe kaaimuren.
Hiervoor werden een honderdtal elektrische sonderingen uitgevoerd tot ongeveer veertig meter diep,
voornamelijk om de aanzet van de tertiaire Boomse klei in kaart te brengen. In een latere fase zullen er ook
een flink aantal mechanische boringen tot deze diepte uitgevoerd worden, waarbij ongeroerde monsters
worden ontnomen voor labo-analyse.
Naast het grondmechanisch onderzoek dient ook een archeologisch vooronderzoek en een milieuhygiënisch
onderzoek te gebeuren. Ook voor deze onderzoeken zal ABO-Group de terreinwerken uitvoeren.

A-RES

Projectmanagement- en adviesbureau

www.a-res.be

A-RES is een in Gent gevestigd consultancy-bedrijf gespecialiseerd in het
managen van middelgrote tot grootschalige bouwprojecten en vastgoedontwikkelingen in diverse sectoren. De activiteiten van A-RES richten zich op
het professioneel begeleiden, adviseren, en/of vertegenwoordigen van publieke
of private opdrachtgevers die een bouwproject met de nodige expertise willen
laten leiden en tot een goed einde brengen.
A-RES NV
A-RES is vandaag betrokken als project directeur en gedelegeerd bouwheer in
enkele spraakmakende projecten met een maatschappelijke meerwaarde zoals
Vijfwindgatenstraat 21E,
ondermeer het stadsvernieuwingsproject «De Waalse Krook» te Gent, het nieuw
9000 Gent
kankerinstituut Jules Bordet te Brussel, het nieuw Casino van Middelkerke, de
Vooruit te Gent, en het nieuw Politiecommissariaat en Brandweerkazerne te

Knokke.
09/321 72 80
Teneinde de vastgoed-ontwikkelingen of bouwprojecten naar wens van zijn/
haar opdrachtgevers te regisseren, biedt A-RES een totaaloplossing op maat

en dit vanuit een drievoudige invalshoek die ten allen tijde bewaakt en beheerd
jobs@a-res.be
wordt : timing – budget - kwaliteit.
Bij zijn diensten ligt de focus van A-RES ondermeer op het correct adviseren
Personeelsleden
van zijn opdrachtgevers tijdens de studie- en uitvoeringsfases, het vinden
7
van duurzame oplossingen, het beheer en het stroomlijnen van de complexe
processen die uiteindelijk leiden tot een project dat binnen de timing, het vooropgesteld budget, en volgens
de beoogde kwaliteit aan de klant wordt opgeleverd.
De rol die A-RES dient te vervullen is uniek gelet op diens draagwijdte doorheen alle processen en
beleidsniveau’s van het bouwproces.

+

Je bent:
•
Gemotiveerd en leergierig
•
Resultaatgericht, proactief, en analytisch 		
ingesteld
•
Goed georganiseerd
•
Integriteit en verantwoordelijkheid is je niet 		
vreemd
•
Flexibel ingesteld en een teamplayer

VACATURES

Op heden wensen wij ons jong en dynamisch team te versterken met een “Junior Project Manager”.
Raadpleeg de openstaande vacatures voor een uitgebreide omschrijving van het takenpakket op
www.a-res.be/jobs.

+

HOE SOLLICITEREN?

Laatstejaarsstudenten alsook mensen met enige werkervaring kunnen het hele jaar door hun interesse
laten blijken door een mailtje te sturen naar jobs@a-res.be. In het geval uw profiel beantwoordt aan
de openstaande vacatures, volgt snel een kennismakingsgesprek met één van de leidinggevenden.
Geïnteresserde kandidaten zijn tevens welkom om hun curriculum vitae persoonlijk te komen overhandigen
en toe te lichten mits voorafgaandelijke telefonische afspraak.
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Bio-versneller
Gent - Nieuwbouw

Ziekenhuiscomplex Institut Jules Bordet
Brussel - Nieuwbouw

PROFIEL WERKNEMER

Beschikt over:
•
Een diploma als Bouwkundig Ingenieur
•
Vlotte PC-kennis: MS Office, AutoCAD, MS
Project
•
Vloeiende kennis van Nederlands en/of 		
Frans (mondeling en schriftelijk)
•
Relevante stage of werkervaring is een 		
pluspunt

+

De Waalse Krook
Gent - Stadsontwikkeling

Vooruit
Gent - Verbouwing

Residentie Kleindokkaai
Gent - Nieuwbouw

Alpha-Studieb.u.r.o.
Ingenieursbureau

www.alpha-engineering.be

Het Eilandje (Gebouwen)

Project Coeur de Ville (Gebouwen)

Antwerpen

Ottignies

Scheldebrug (Civiele Techniek)

Geotechnische Studie A11 (Civiele Techniek)

Temse

Westkapelle

Belgisch Pavilioen (Internationaal)

Terminal Voltri (Internationaal)

Expo Milaan 2015

Genua

Alpha-Studieburo is een multidisciplinair ingenieursbureau met een
jarenlange (38 jaar) ervaring in burgerlijke bouwkunde, civiele techniek
en milieutechnische studies (erkende Vlarem deskundigen voor
stortplaatsen alsook geluid en trillingen, erkende deskundigen OVAM).
Het ingenieursbureau voert projecten uit vanaf een blanco terrein of een
leeg blad en kan alle activiteiten uitvoeren omvattende de opmaak van de
vergunningen, opmaak ontwerp, begeleiding aanbesteding en opvolging
van de werken. Dit zowel (in hoofdzaak) nationaal als internationaal.
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-Studieb.u.r.o.
Oude Bosuilbaan 15A
2100 Deurne

03/658 87 14

alpha@alpha-engineering.be
Personeelsleden
24

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.
Een voldoende technische interesse is de basisvereiste, communicatie, inzet en leergierigheid zijn eveneens
belangrijke gewaardeerde eigenschappen. Het gebruik van computerprogramma’s is een essentieel
onderdeel bij de opmaak van de studies. Deze programma’s worden aangeleerd, maar een interesse in
werken met computermodellen is daarbij belangrijk.

+

VACATURES

Op dit ogenblik is er een vacature voor een ingenieur stabiliteit (stabiliteitsstudies beton/staal/aluminium en
kunststoffen) en kan een aanvraag gebeuren voor een doctoraatsonderzoek gekoppeld aan de activiteiten
binnen het ingenieursbureau (Baekeland-mandaat) . Goede gemotiveerde mensen zijn altijd welkom.

+

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.

+

WEETJES OVER ALPHA-STUDIEB.U.R.O.

Vermits zowel directie als de werknemers tezamen op de werkvloer staan is er een goede verstandhouding
tussen alle personeelsleden en heeft iedereen de mogelijkheid om nieuwe ideeën te lanceren. De
beslissingen worden in overleg genomen, dus iedereen kan mee vorm geven aan de structuur van het
bedrijf.
Alpha was tot voor kort medesponsor van een liga volleybal club. Maar we staan open voor het ondersteunen
van diverse activiteiten.
Meestal zijn nieuwe werknemers verrast door de snelheid waarmee een sollicitant wordt aangenomen.
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Antwerpse Bouwwerken
Algemene aannemer

Kieldrecht sluis
Kieldrecht (2016)

www.antwerpsebouwwerken.be

Scholen van morgen
Mechelen (2016)

AB is een algemene aannemer met een erkenning in klasse 8.
AB streeft er altijd naar om studies te optimaliseren en de meest vernieuwende
technische oplossingen te bieden. In nauwe samenwerking met onze
opdrachtgevers realiseren wij de meest veelzijdige projecten, met veel aandacht
voor veiligheid, kwaliteit en milieu.
AB is actief in diverse disciplines van de bouwsector: gebouwen, civieltechnische
en infrastructuurwerken, industrie, renovatie, publiek-private samenwerking, …

+

PROFIEL WERKNEMER

AB werft jaarlijks een aantal jonge Burgerlijk Ingenieurs Bouwkunde aan.
Naast mooie studieresultaten waarderen wij kandidaat-werknemers die “iets
doen” met hun vrije tijd: sport, jeugdbeweging, vakantiejobs, vrijwilligers werk,
organisatie van bepaalde zaken, … Deze drive om dingen te doen vertaalt zich
in werknemers die met enthousiasme en bevlogenheid hun werk doen, die
initiatief nemen, maar ook vlot kunnen samenwerken met collega’s en externe
partijen.

AB nv
Bouwensstraat 21
2140, Antwerpen Borgerhout

03 205 28 00

ab@ab.eiffage.be

Kantoor AB
Antwerpen (2016)

Personeelsleden
200

Stadsbibliotheek Waalse Krook
Gent (2016)

Naast het Nederlands, spreekt de ideale kandidaat ook Engels en Frans.

+

VACATURES

Pas afgestudeerde Burgerlijk Ingenieurs Bouwkunde kunnen bij AB starten in verschillende functies,
afhankelijk van hun interesses en van de mogelijkheden die we op dat ogenblik hebben. Sommigen starten
als Projectingenieur op een werf, anderen als Junior Calculator, nog anderen als Junior Ingenieur Technisch
Bureau (Stabiliteit, BIM) of als Specialist Gebouwtechnieken.

+

HOE SOLLICITEREN?

Wil je graag deel uitmaken van het succes van AB? Stuur daartoe een mail met je motivatiebrief en CV naar
vacature@ab.eiffage.be. Voor vragen contacteer je de dienst Human Resources op 03/205.28.57.

+

WEETJES OVER ANTWERPSE BOUWWERKEN

AB bestaat intussen meer dan 75 jaar en is een gevestigde waarde in de bouwsector.
Met onze 200 werknemers realiseren wij een omzet van ongeveer € 100 miljoen op jaarbasis.
AB is dankzij haar omvang een bedrijf met een vlakke organisatiestructuur, met korte rapporteringslijnen,
waar je nog vrij snel iedereen kent. Anderzijds maken wij deel uit van de grote Franse Bouwgroep Eiffage,
wat ons voor de grotere projecten de nodige financiële ruggegraat geeft. Bovendien geeft dit ook toegang
tot heel wat know how en creëert dit mogelijkheden tot samenwerking met de verschillende bedrijven van
de groep in de Benelux.
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Aquafin

Waterzuivering en riolering

www.aquafin.be

Aquafin
In woord en beeld

Propere waterlopen voor de volgende generaties en een leefomgeving in
harmonie met water! Daar werken meer dan 1000 medewerkers bij Aquafin
elke dag aan.
Aquafin werd in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te
exploiteren en te financieren. 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. En dat
doen we goed, want de zuiveringsgraad in Vlaanderen steeg van nauwelijks
30% bij de start van Aquafin in 1990 naar meer dan 82% vandaag!

Aquafin NV
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar

Met de kwaliteit die we realiseren, horen we bij de koplopers van Europa. Zo
levert Aquafin al meer dan 26 jaar een belangrijke maatschappelijke bijdrage,
want zuivere waterlopen betekenen een rijkere en meer diverse fauna en flora.
Wij maken een zichtbaar verschil!


info@aquafin.be

+


03 450 45 11

Personeelsleden
1054

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. 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.

Om het afvalwater naar
onze zuiveringsinstallaties
te transporteren, heeft
Aquafin 5866 km leidingen
en 1614 pompstations in
beheer. Door de vergisting
van waterzuiveringsslib
produceren we biogas, dat
we kunnen omzetten naar
12 miljoen kWh groene
stroom per jaar.

Aquafin zuivert meer
dan 82% van al het
huishoudelijk afvalwater
in Vlaanderen, goed
voor 2 miljard liter per
dag. 26 jaar geleden
was dat amper 30%.
Aquafin beheert 300
rioolwaterzuiveringsinstallaties.

In ruil krijg je een prima balans tussen werk en privé. Open samenwerken met toffe collega’s. Een zichtbaar
verschil maken voor mens en milieu. Kunnen groeien door ontplooiing, door afwisselend werk. Iedereen bij
ons zet graag zijn of haar schouders mee onder onze uitdagingen. En dat zijn er heel wat.

+

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 je dus op zoek naar een technische job die echt bijdraagt tot een beter leefmilieu? Raadpleeg ons
actueel jobaanbod en solliciteer via 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.

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.

Arcadis

Design- en consultancybureau
Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en
consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde
omgeving. Door de toepassing van onze diepe marktsectorkennis in
combinatie met onze ontwerp-, consultancy-, engineering-, project- en
managementdiensten werken we samen met onze klanten aan uitzonderlijke
en duurzame resultaten.
In België hebben we een 750 werknemers die vanuit één van onze zes
vestigingen (Gent, Antwerpen, Brussel, Hasselt, Luik, Charleroi) of op
locatie bij de klant werken.

www.arcadis.com

Arcadis NV
Gebouw Esplanade-Gaston
Crommenlaan 8
9050 Ledeberg
(2e verdieping)

Charleroi Rive Gauche
Een nieuw gezicht voor het
centrum van Charleroi


rekrutering@arcadis.com

+

PROFIEL WERKNEMER

Bij Arcadis maak je deel uit van een netwerk van topprofessionals,
hoofdzakelijk ingenieurs, architecten of andere bachelors/master in een
technische of wetenschappelijke richting. Er wordt steeds meer de nadruk
gelegd op het ‘ondernemende’ adviseur- en ingenieurschap.

Personeelsleden
750 werknemers over
5 business lines (bouw,
infrastructuur, milieu, water
& support)

Het Eilandje
Antwerpen, België - Het Eilandje in Antwerpen ondergaat een
metamorfose van voormalig havengebied tot gegeerde woonwijk. Als
onderdeel hiervan wordt het openbaar domein volledig heringericht.
Een uitdagende opdracht.

53 ha
GEBIED WAAR NIEUWE WEGEN WORDEN
AANGELEGD

4000
INWONERS IN DE CADIXWIJK IN DE TOEKOMST, IN 2009 WAREN DIT ER 480

We bieden onze mensen de kans om zich in verschillende loopbaanpaden
(Expert, Projectmanager, Consultant...) verder te ontwikkelen, wat resulteert
in een zeer diverse groep aan werknemers.

+

VACATURES

Arcadis is steeds op zoek naar jong, gemotiveerd talent en beschikt over een ruime waaier aan opleidingen
waarbij we inzetten op jouw interesses en talenten. Arcadis biedt je een boeiende en aangename werkomgeving
waarin je jezelf kan ontplooien, met ruimte voor ontwikkeling, eigen initiatief én verantwoordelijkheid.
Heb je interesse in een functie als Projectingenieur, Stabiliteitsingenieur, Junior Projectleider… binnen
één van onze afdelingen? Neem dan zeker een kijkje op onze jobsite www.jobsarcadisbelgium.be of
solliciteer spontaan via rekrutering@arcadis.com.

+

HOE SOLLICITEREN?

Het meest eenvoudige is om contact op te nemen met onze recruiters door jouw CV en motivatiebrief door
te sturen naar rekrutering@arcadis.com. Zij zullen jou aansluitend een seintje geven om jouw profiel,
interesses, … én mogelijkheden bij Arcadis te bespreken.

R4 Gent
Gent, België - De ring rond Gent (R4), die voordien niet doorliep tussen
Zwijnaarde en Merelbeke, is sinds 2014 volledig rond. Wie woont,
werkt of studeert in Gent bereikt vlotter zijn bestemming. Een vlottere
aansluiting met de autosnelwegen E17 en E40 brengt voetbalfans
trouwens vlotter naar de nabijgelegen Ghelamco-arena, de thuishaven
van AA Gent, Belgisch kampioen in 2015.
Voor meer informatie over gerealiseerde projecten
Arcadis Belgium
Arcadis Belgium
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250 000
GENTENAREN BEREIKEN NU VLOTTER HUN
BESTEMMING

3,5 ton
WOOG DE TUIKABELBRUG DIE OVER HET
WATER WERD GESCHOVEN

24 u
DUURDE HET OM DE TUIKABELBRUG TE
PLAATSEN

Artes
Aanneming

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 waterbouw, gebouwen alsook de burgerlijke
bouwkunde wat de interne mobiliteit van ons personeel alleen maar ten
goede komt. Met haar geografische spreiding is Artes Group tevens een
ideale werkgever voor studenten woonachtig in heel België. Dit brengt de
nodige wisselwerking op vlak van kennis, ervaring en materieel wat een
enorme meerwaarde betekent.
Bovendien heeft Artes Group ook kennis van projectontwikkeling. Naast
Artes 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 knowhow van prefabbeton en maakt daarmee
Artes Group helemaal compleet.

Artes Depret
Lancelot Blondeellaan 2,
8380 Zeebrugge
Artes Roegiers
Burchtstraat 89,
9150 Kruibeke

03 744 07 44

info@artesgroup.be
Personeelsleden
600

+

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.

+

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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+

WEETJES OVER ARTES

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.

BESIX
Bouwbedrijf

www.besix.com

BESIX Group, de grootste Belgische Groep actief in de bouwsector,
vastgoedontwikkeling en concessies, profileert zich als een multidienstengroep.
De Groep werd opgericht in 1909 en kende de laatste jaren een indrukwekkende
groei. NV BESIX SA, de grootste entiteit biedt diensten aan in alle fasen van
bouwprojecten. Bovenop de activiteiten van BESIX en haar andere entiteiten,
Cobelba, Jacques Delens, Socogetra, Vanhout, Wust, Franki Foundation, BESIX
Park, Lux TP, West Construct in de Benelux en Frankrijk, is de Groep aanwezig
in Oost-Europa, Noord- en Centraal Afrika, het Midden-Oosten via haar entiteit
Six Construct, in Centraal-Azië en in Australië.

BESIX nv
Gemeenschappenlaan
100
1200 Brussel

In 2015 heeft de Groep een omzet gerealiseerd van EUR 2,2 miljard. De Groep
stelt ruim 15.000 medewerkers tewerk in 22 landen over 5 continenten.


+32-(0)2-402.62.11

+

Personeelsleden
15.000

PROFIEL WERKNEMER

Wij zijn steeds op zoek naar getalenteerde ingenieurs in de bouwkunde (zowel
burgerlijk als industrieel). Bij BESIX maakt vooral de attitude het verschil. Wij
zoeken proactieve mensen met een hands-on mentaliteit. Ingenieurs die het
verschil willen maken en innovatieve projecten willen realiseren.

+

VACATURES

Iedere jaar werft BESIX een aantal starters aan. Om dit te doen organiseren wij de BESIX Young
Professional Days. Tijdens deze dagen kan je ons bedrijf leren kennen aan de hand van interactieve
workshops en presentaties. Wij geven jou de kans om onze managers te ontmoeten en hen te overtuigen
van jouw kwaliteiten. Dit is de dag om jouw droomjob te bemachtigen!
Via onze website kan je je alvast inschrijven. Aarzel niet.
Overzicht van de BESIX Young Professional Days 2017:

+

•

Vrijdag 24 maart 17 in Gent - Ingenieurs Bouwkunde

•

Woensdag 29 maart 17 in Brussel – voor Ingenieurs Bouwkunde

•

Vrijdag 21 april 17 in Gent – voor Ingenieurs Bouwkunde

•

Vrijdag 28 april 17 in Brussel – voor Ingenieurs Elektromechanica en Ingenieurs Bouwkunde
HOE SOLLICITEREN?

Via onze website kan je solliciteren voor onze openstaande vacatures en kan je jezelf inschrijven voor de
BESIX Young Professional Days.
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BM Engineering
Studiebureau

www.bmengineering.be

BM Engineering is een middelgroot multi-disciplinair studiebureau uit
Roeselare, met 32 medewerkers, gevestigd in Roeselare in het centrum van
West-Vlaanderen.
Ons bedrijf bevat 5 afdelingen: stabiliteit, speciale technieken, civiele werken,
project engineering en BIM. 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. De
firma wordt geleid door 3 senior- en 3 junior-vennoten, wat de continuïteit voor
de toekomst verzekert.

+

Referenties
www.bmengineering.be

Voor meer informatie over het bedrijf en voor extra referenties kan u terecht
op onze vernieuwde website.

BM Engineering
Knapenstraat 5
Roeselare

051/20.06.65

info@bmengineering.be

Kantoorgebouw Skyline
Izegem

Hoogstapel DeltaLight
Wevelgem

Brouwerijsite Vanhonsebrouck
Izegem

Tunnel Expressweg
Veurne

Winkelcentrum Dok Noord
Gent

Tankenpark Haven
Antwerpen

Personeelsleden
32

PROFIEL WERKNEMER

Studenten burgerlijk ingenieur bouwkunde en burgerlijk ingenieur-architect met 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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+

WIST JE DAT ...

... we vanaf midden 2017 zullen 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

Stadshal Gent
Studiebureau B.A.S. BVBA

www.buildsoft.eu

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, Zuid-Amerika, 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.

BuildSoft
Hundelgemsesteenweg 244-1
9820 Merelbeke

09 252 66 28

info@buildsoft.eu
Ziekenhuis AZ Maria Middelares Gent
Studiebureau De Klerck

Personeelsleden
11

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

+

PROFIEL WERKNEMER

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

+

HOE SOLLICITEREN?

Interesse om te komen werken bij BuildSoft? Spontane sollicitaties zijn steeds mogelijk. Je stuurt daartoe
je CV en motivatiebrief naar geert.goossens@buildsoft.eu.

+

WEETJES OVER BUILDSOFT

BuildSoft is 27 jaar geleden opgericht door een ingenieur bouwkunde en een ingenieur-architect, beide
afgestudeerd aan de Universiteit Gent.
De verste BuildSoft klant zit op 16340,89 km afstand, namelijk in Brisbane, Australië.
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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.
Voort bouwend op 140 jaar ervaring en know-how groeit DEME organisch
in een reeks aanverwante activiteiten zoals de financiering van waterbouwen milieuprojecten, het uitvoeren van complexe waterbouwprojecten in
EPC-verband 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.

+
•
•
•
•

Construction
Offshore Wind Farms

DEME N.V.
Scheldedijk 30
Haven 1025
2070 Zwijndrecht

BEDRIJVEN


+32 3 250 52 11

2016 / 2017


info.deme@deme-group.com

Suez Canal
Egypt

Personeelsleden
4 600

PROFIEL WERKNEMER
Industrieel en burgerlijk ingenieur bouwkunde, elektromechanica, elektrotechniek, landmeten, ...
Interesse in 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

+

HOE SOLLICITEREN?

Na het uploaden van je cv en motivatiebrief 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.

+

VACATURES

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

OVER HET BEDRIJF

•

DEME wordt voor de 10de opeenvolgende keer uitgeroepen tot TOP Employer van het jaar.

•

Onze CEO Alain Bernard werd dit jaar genomineerd tot Manager van het jaar.

•

In 2015 realiseerde de Groep een omzet van 2.35 miljard euro.

•

DEME beschikt over een vloot van ruim 200 schepen.

Eiffage
Bouwbedrijf

www.eiffagebenelux.be

R4 Brug
Gent

UP-Site
Brussel

Stadskantoor
Torhout

Bibliotheek De Krook
Gent

Millau Viaduct
Aveyron (FR)

Alco Bio Fuel
Gent

Eiffage is één van de Europese leiders in bouw en concessies met een jaarlijkse
omzet van 14 miljard wereldwijd. Wij zijn actief in verschillende takken:
•
•
•
•
•

Bouw en burgerlijke bouwkunde
Vastgoed
Waterbouwkundige en speciale werken
Energie/Elektriciteit
Metaalconstructie

In de Benelux telt Eiffage (omzet ± €1 miljard per jaar) verschillende bedrijven
die geografisch verspreid liggen. Onze activiteiten staan voor langetermijnvisie.
Duurzame ontwikkeling maakt deel uit van ons engagement. Naast performantie,
zijn veiligheid, beschermend leefmilieu, energie en klimaatverwarming de
prioriteiten van de groep.

+

Eiffage
Brugmannlaan 27A
1060 Brussel
Personeelsleden
3.500 in de Benelux
66.000 wereldwijd

PROFIEL WERKNEMER

Eiffage heeft projecten en activiteiten verspreid over het hele land. Zo kunnen wij gemakkelijk een job in uw
regio aanbieden. Daarnaast bieden wij u de trots en de kans deel uit te maken van een Europese Groep,
doorgroeiperspectieven, interne mobiliteit, een verscheidenheid aan projecten, integratie in een menselijke
structuur, waardering voor ondernemingszin en initiatief. Onze kernwaarden zijn: Verantwoordelijkheid;
Vertrouwen; Transparantie; Voorbeeldfunctie en Solidariteit. Deze waarden delen wij met al onze
medewerkers.
Voor de meeste functies zoeken wij industrieel of burgerlijk ingenieurs bouwkunde of elektromechanica of
Bachelors bouw of elektromechanica.

+

VACATURES

Wij zoeken:
•
•
•

medewerkers met ervaring in de diverse sectoren van de bouw.
studenten die stage willen lopen in technische en administratieve disciplines.
gedreven en enthousiaste jonge medewerkers zich willen inzetten.

+

HOE SOLLICITEREN?

Al onze openstaande vacatures staan gepubliceerd op onze website: www.eiffagebenelux.be. Vindt u niet
onmiddellijk de geschikte job dan kan u steeds uw cv spontaan doorsturen. Alle cv’s worden behandeld en
komen in een vertrouwelijke database terecht, zo kunnen wij uw profiel terug oppikken op het moment dat
de gepaste opportuniteit zich voordoet.
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+

WIST JE DAT ...

... het werknemersaandeelhouderschap een bijzonder kenmerk is van onze Groep. Meer dan 85% van
het personeel bezit een kwart van het kapitaal. Dit unieke model draagt bij tot de zelfstandigheid en stabiliteit van de groep en creëert een sterk gevoel van verbondenheid.

JAN DE NUL
dredging company

www.jobs.jandenul.com

Wie de wereld wil ontdekken, beperkt zich niet tot sightseeing. Die duikt
erin, stippelt een eigen koers en trotseert de golven. Steeds groter, verder en
avontuurlijker.
Met die gedrevenheid maakten onze medewerkers Jan De Nul Group expert
in zijn vak. Grensverleggende bagger- en milieuactiviteiten of innovatieve
offshore en civiele werken? Het is bij ons altijd baanbrekend en net iets
uitdagender.

+

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.

Jan De Nul
Tragel 60
9308 Hofstade-Aalst

recruitment@jandenul.com
Personeelsleden
7000 personeelsleden
waarvan 800 ingenieurs

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.

+

VACATURES

We werven 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)
Production Engineer (m/v)
Geotechnical Engineer (m/v)
Werfleider (m/v)
Design Engineer (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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Lidl

Smart-retailer
Lidl groeit snel. Elke drie weken een nieuwe winkel, elke drie jaar een nieuw
distributiecentrum en elke drie minuten een nieuwe klant. Dat doet niemand
ons na. Maar die groei is nog maar het begin. Het is onze droom om nog meer
harten van klanten te winnen met onze verse groenten en ons lekker brood.
Het geheim van dat succes? Dat zijn onze 6500 medewerkers. In onze winkels,
distributiecentra en op onze kantoren. Door hun inzet en hun ideeën, maken zij
elke dag het verschil en doen zij Lidl groeien.
Onze klanten de beste winkelervaring geven, daar doen we het voor. Dit niet
enkel door hen de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs aan te bieden, maar
ook door onze winkels en distributiecentra te bouwen en te verbouwen volgens
de hoogste standaarden en normen.

www.lidl.be

Lidl Belgium
Guldensporenpark 90
(Blok J)
9820 Merelbeke

recruitment@lidl.be

Het bewijs daarvan is o.m. ons nieuwe LOF-concept, ook wel onze Lidl Of the
Future winkel genoemd. Dit jaar openden we onze eerste LOF-winkel in Geel.
Personeelsleden
Die ziet er helemaal anders uit dan de winkels die we nu kennen. De brede
6500
gangen en het vele, natuurlijke licht maken niet enkel het winkelen, maar ook het
werken veel aangenamer. Het gebouw is akoestisch geoptimaliseerd, extreem
energiezuinig en extra slim geïsoleerd. Op het dak liggen 997 zonnepanelen en op de parking staan 3
laadpalen voor elektrische wagens en fietsen. Er is zelfs gedacht aan vogelkastjes en een insectenhotel.
Maar het blijft niet bij Geel: in 2017 staat de bouw van nog 11 nieuwe LOF-filialen op de planning.
Het managen van deze bouwprojecten gebeurt door jonge wolven zoals jij, als management trainee real
estate. Nadat je 53 weken lang gecoacht, getraind en begeleid bent, uiteraard.

+

PROFIEL WERKNEMER

Natuurlijk moet je al één en ander in huis hebben. Een masterdiploma bijvoorbeeld (of goede examens in
het vooruitzicht) en een passie voor bricks & mortar. Maar je moet vooral een young professional zijn die
barst van de ideeën. En die overdonderd wordt door kansen om ze waar te maken. Nieuwe winkel zetten?
Locatie scouten? Deals bespreken? Negotiëren met de buurtcomités of gemeentes? Of onze pop-up
store op Tomorrowland helpen realiseren? You got it.

+

VACATURES

Masterdiploma in handen (of toch bijna)? Trappelend van ongeduld? Van plan om elk bouw, expansie of
immo project dat in je gezichtsveld komt te verscheuren alsof je in geen jaren zo graag je tanden in iets
gezet hebt?
Ontdek dan ons management traineeship real estate op www.durfjehetaan.be.

+

HOE SOLLICITEREN?

Bij Lidl is ons selectieproces een beetje anders dan bij de anderen. Registreer je eerst online en motiveer
je keuze. Done? Dan krijg je een online test met typische, bizarre werksituaties.
Nailed it? Dan spreken we elkaar via Skype. Krijg je een telefoon na je Skype, dan zit je bij de toppers en
mag je mee op bootcamp weekend! En de strafste bootcampers krijgen aan het eind van deze tweedaagse
direct een contractaanbod. Want that’s how we roll!
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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.

+

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.

+

www.norbertprovoost.be

Ingenieursbureau
Norbert Provoost
bvba
Alfons Braeckmanlaan
233
9040 Sint-Amandsberg

Personeelsleden
23

VACATURES

Wij zijn steeds op zoek naar projectleiders.
•

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? Aarzel dan niet om uw CV en motivatiebrief door te
sturen naar info@norbertprovoost.be.
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v.b.n.o. - v.l.n.r.: Reconversie mijnsite Beringen / PAG-as Gent / Maalderij Tereos Syral Aalst /
Dienstbruggen Infrabel Gent / Benzinestation Q8 Verlaine (E42) / Restauratie Maagdentoren Zichem /
Restauratie Thiepval Memorial CWGC (F) / Academie Dil’Arte Dilbeek

SBE

Studiebureau

www.sbe.be

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

Realisatie The Loop - Gent
Schetsontwerp t.e.m. aanbestedingsdossier
Gent, 2010 – heden

SBE nv
Slachthuisstraat 71,
9100 Sint-Niklaas

03 777 95 19

info@sbe.be
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

•
•

Stagiair projectingenieur – Bouwkunde
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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Naast het werk ...

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 hee 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

DE REFERENTIE SOFTWARE VOOR STERKTEBEREKENING
www.scia.net

GRATIS voor STUDENTEN

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
CAD-oplossing 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.

+

START NU!
SCIA NV

Ga nu naar onze academische website voor:
• Gratis software met alle reken- en controle functionaliteit
• Technische documentatie voor gebruik en theoretische
achtergonden

Industrieweg 1007
3540 Herk-de-Stad

013/55 17 75

Judie Loosen
j.loosen@scia.net

www.scia-campus.com
SCIA nv • Industrieweg 1007 • B-3540 Herk-de-Stad • +32 13 55 17 75 • info@scia.net • www.scia-campus.com

Personeelsleden
120

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.

+

Werk vandaag al met de rekensoftware van jouw
toekomstige werkgever.
Schrijf je in voor een initiatie-sessie op jouw departement!

Pell Frischmann - Blavatnik School of Government - Oxford (UK)

BAS bvba - Pedestrian Bridge - Wenduine (BE)

BG Ingénieurs Conseils - ‘Nant de Drance’ hydroelectric plant - Martigny (CH)

Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam (NL)

Building s.r.o. - Modern Ofﬁce Building ‘Aviatica’ - Prague (CZ)

AECOM - Serpentine Gallery Pavilion 2014 - London (UK)

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 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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SECO

Technisch controle- en adviesbureau

www.groupseco.com

Referenties

Neem een kijkje in enkele van onze recente projecten

SECO heeft 2 kernactiviteiten ontwikkeld: het technisch advies rond grote
bouwprojecten en –werven aan de ene kant, en de certificatie, de inspectie en
de technische goedkeuring van bouwproducten aan de andere kant. Met meer
dan 80 jaar continue groei en een sterke expertise in bouwkunde is SECO de
referentie in technisch advies in de bouwsector in België en Luxemburg.
Onze adviezen versterken aanzienlijk het vertrouwen in de projecten, diensten
en producten van onze klanten en worden gedreven door innovatie en kwaliteit.
De cultuur van het luisteren naar de noden van onze klanten is de sleutel van de
kwaliteit van onze diensten.
De multidisciplinaire ingenieurs van SECO zijn verdeeld over 7 Europese landen
en participeren in projecten in meer dan 20 landen. De internationalisering is
een fundamentele strategische keuze. Ons hoofdkantoor is gelegen in Brussel,
maar we hebben ook kleinere kantoren waaronder één in Gent.

+

PROFIEL WERKNEMER

Burgerlijk ingenieur bouwkunde met een sterke interesse in de verschillende
(reken)technische en praktische aspecten van diverse bouwkundige constructies,
van gebouwen tot civiele werken.

SECO
53 Aarlenstraat,
1040 Brussel

DOCKS BRUXSEL


02/238.22.11

jobs@seco.be
Personeelsleden
200 in België, waarvan
145 ingenieurs
RESIDENCE PALACE

OOSTERWEEL ANTWERPEN

Onze ingenieurs beheersen een brede waaier van bouwprojecten. We benaderen
een project vanuit de filosofie van een risicoanalyse, waarbij mogelijke ontwerpof constructiefouten worden geïdentificeerd en opgelost. Elke ingenieur
staat hierbij in nauw contact met de klant. Interesse in berekeningen en
uitvoeringsaspecten van structuren, maar ook een transparante communicatie
is van belang.

+

VACATURES

SECO werft voortdurend nieuwe medewerkers aan voor de functies projectingenieur en werf-ingenieur. We
bieden kansen op een brede beroepservaring waar expertise en kwaliteit sleutelwoorden zijn. Een overzicht
van huidige vacatures is beschikbaar op www.groupseco.com/careers.
Stagiaires krijgen bij ons de kans om ons beroep te ontdekken door actief betrokken te worden in het werk
van onze ingenieurs, zowel in ontwerp als in uitvoering op de werf.

+

HOE SOLLICITEREN?

Kandidaten kunnen hun CV en motivatiebrief naar jobs@seco.be doorsturen.

URUGUAY MONTEVIDEO

+

Indien je graag de ervaring wil ontdekken van een burgie die bij SECO werkt,
dan mag je gerust contact opnemen met projectingenieur Olav Cornut:
mail
gsm
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VERDERE INFO

o.cornut@seco.be
0491/151.480

De Spoorwegen
Publiek transport

www.despoorwegenwervenaan.be

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.

De Spoorwegen

+

Frankrijkstraat 85
1060 Brussel

PROFIEL WERKNEMER

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), ...

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.


02/525 31 89
0486/64 41 41
Een snel netwerk rond
Brussel


christian.smets@hr-rail.be
Personeelsleden
33 500

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).

Ontdek al onze vacatures op www.despoorwegenwervenaan.be

+

HOE SOLLICITEREN?

•
•
•
•

Surf naar www.despoorwegenwervenaan.be
Registreer je door een account aan te maken
Soliciteer voor je droomjob
Voldoe je aan de voorwaarden? Dan wordt je uitgenodigd voor de testen/interviews

+

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.
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Betere bereikbaarheid Luchthaven
Brussel-Nationaal
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.

Tractebel
Engineering company

www.tractebel-engie.com

Referenties in infrastructuur

Tractebel levert advies-, ingenieurs- en projectmanagementdiensten tijdens de
volledige levenscyclus van een project.
We zijn wereldwijd een van de meest toonaangevende advies- en
ingenieursbureaus met meer dan 150 jaar ervaring, 4400 medewerkers en
vestigingen in 33 landen. Samen met onze klanten werken we aan duurzame
en multidisciplinaire oplossingen in energie, water en infrastructuur. Onze brede
waaier aan expertise strekt zich uit over Europa, Afrika, Azië en Zuid-Amerika,
waardoor we onze klanten overal dezelfde hoge kwaliteit advies- en project
managementdiensten kunnen bieden. Waar ter wereld onze klanten zich ook
bevinden en hoe veeleisend hun uitdagingen ook zijn, het is onze missie om
mee aan het roer van de energietransitie te staan en de wereld van morgen te
helpen vormgeven.

Tractebel
Engineering nv
Arianelaan 7
1200 Brussel

Zuiderdokken

urban planning

Personeelsleden
4 400

Antwerpen

Mobil2040
Antwerpen

mobility

Tractebel behoort tot ENGIE, een wereldspeler die efficiënte oplossingen biedt
in elektriciteit, aardgas en energiediensten. Het business model van de Groep
is gebaseerd op verantwoorde economische groei, sociale vooruitgang en het
behoud van natuurlijke resources.

+

PROFIEL WERKNEMER

In Tractebel is er een gevarieerd aanbod in energie, water en infrastructuur. Als u solliciteert voor een job als
ingenieur, dan is een master in de ingenieurswetenschappen essentieel. Op dit vlak zijn tal van oriëntaties
mogelijk: mechanica, elektromechanica, fysica, elektriciteit, toegepaste wiskunde, automatisering, chemie,
nucleaire engineering, bouwtechniek.

+

VACATURES

•

Design engineer electricity

•

Junior project engineer HVAC (extreme LV)

•

Structural engineer

•

Civil 3D design

•

Junior engineer Road

•

Junior engineer Ports & Waterways

+

HOE SOLLICITEREN?

Meer informatie over ons actueel jobaanbod en hoe u bij ons kan solliciteren, vindt u terug op de website:
www.tractebel-engie.com/careers/.
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tertiary buildings

Finance City Tower

sports stadium

Casablanca (Marokko)

Eurostadium
Brussel

Panama Canal
Panama

ENGIE Lab
Linkebeek

locks

energy efficiency

TRACTEBEL IN CIJFERS
•
•

Kantoren in 33 landen
Projecten in meer dan 140 landen

•
•
•

€ 602 miljoen omzet in 2015
Meer dan 140 technische publicaties / jaar
Hoge veiligheid: frequentiegraad <1

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, woon- en 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.
125 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.

Referenties
Welzijnsknoop
Ledeberg

Kantoorgebouw en productiehal Magnetrol
Zele

Brouwerij Van Steenberge
Ertvelde

Woon- en zorgcentrum ‘De Boomgaard’
Lebbeke

Vandenbussche NV
Groendreef 21
9880 Aalter

09 325 75 75

info@nvvandenbussche.be
Personeelsleden
125 medewerkers
(67 bedienden, 58
arbeiders)

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 8 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).

+

In wat voor een werkomgeving komt u bij ons terecht?

VACATURES

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.

+

HOE SOLLICITEREN?

Solliciteren voor een job bij Vandenbussche kan eenvoudig door uw curriculum vitae en motivatiebrief te
uploaden op onze website www.nvvandenbussche.be/jobs.
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twitter.com/VandenbusscheNV

Voor meer referenties en extra info omtrent
bovenstaande projecten kan u terecht op onze
website www.nvvandenbussche.be/projecten.

PROFIEL WERKNEMER

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

+

linkedin.com/company/vandenbussche-nv

Vandenbussche staat voor Vertrouwen, Veiligheid en Vakkennis. Deze waarden willen wij samen met alle
125 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.
Bovendien wordt er een ervaren, ondersteunende structuur voorzien, zodat u alle kansen krijgt om u te
ontwikkelen.
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
functioneringsgesprek is een ontwikkelingsgesprek en leidt tot een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Visser & Smit Hanab
Aannemer grond-, leiding- en kabelwerken

www.vshanab.be

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

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
Calculator
Projectvoorbereider

+

HOE SOLLICITEREN?

Wij ontvangen als eerste graag een CV en motivatiebrief, per mail of per post. Op basis hiervan kunnen wij
een gerichte eerste selectie maken. Mailen kan naar : 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
loon voorstel kan verwachten. 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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+

WEETJES OVER VISSER & SMIT HANAB

Visser & Smit Hanab telt 370 medewerkers, waarvan maar liefst 18 vader-en-zoon-duo’s.
Dit is toch een bijzonder aantal dat toont dat er een grote portie vertrouwen is binnen onze organisatie.
Leer Visser & Smit kennen aan de hand van ons rekruteringsfilmpje (QR-code).

VK Architects & Engineers
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

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

martine.d@vkgroup.be
Personeelsleden
230

Wij zoeken gepassioneerde en geëngageerde medewerkers (ingenieurs, architecten, bouwkundige
profielen, BIM-specialisten, …) 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/nl/career/. 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. Je
ontvangt een ontvangstmelding en – indien een match met één van onze openstaande vacatures – word je
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
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Agentschap Wegen en Verkeerwww.wegenenverkeer.be
Vlaamse overheid

Tom Van Alboom - alumnus 2011

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is een onderdeel van de Vlaamse
Overheid dat instaat voor het beheer van ca. 7.000 km gewest- en autosnelwegen
en ruim 6.700 km fietspaden. AWV wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit
voor alle weggebruikers realiseren in Vlaanderen.
Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt hiertoe de verantwoordelijkheid voor:
•
Het beheren, onderhouden en optimaliseren van het toevertrouwde
wegenpatrimonium
•
Het organiseren van het verkeer op het haar toevertrouwde wegennet
(gewestwegen en snelwegen)
•
Het mee vormgeven van het beleid

+

PROFIEL WERKNEMER

AWV heeft werk genoeg de komende jaren. Daarom zijn wij op zoek naar
pas afgestudeerde ingenieurs, in diverse afstudeerrichtingen, die mee hun
schouders willen zetten onder de boeiende projecten van AWV.
•

Werkervaring is niet vereist

•

Je wilt je verder ontwikkelen zowel op persoonlijk als technisch gebied

•

Je wilt meewerken aan een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit

+

VACATURES

Burgerlijk ingenieur bouwkunde
major constructieontwerp
Agentschap
Wegen en Verkeer
Koning Albert IIlaan 20 (Bus 2)
1000 Brussel

02 553 79 07

traineeprogramma@
wegenenverkeer.be
Personeelsleden
1400

We ontwikkelden een traineeprogramma om werkervaring op maat aan te bieden.
•

Je draait 1,5 jaar mee binnen 3 verschillende afdelingen van AWV

•

Afhankelijk van je studie en interesse word je ingezet in project- en werfopvolging, ontwerp, 		
leidinggeven, technische expertise in de domeinen waarmee AWV in aanraking komt (bouwkunde,
elektromechanica, materiaalkunde, ICT, …), …

•

Daarna kan je een definitieve keuze maken

•

Je draait mee bij AWV als een volwaardige medewerker en je leert AWV grondig kennen

+

HOE SOLLICITEREN?

Maak kennis met ons traineeprogramma op de jobbeurs te Gent.
Meer informatie: www.wegenenverkeer.be

53

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zoekt pas afgestudeerde
ingenieurs
“Vier jaar geleden begon ik bij AWV als coördinator investeringen. Binnenkort ga ik in één
van de provinciale afdelingen aan de slag als projectingenieur infrastructuurprojecten.
De investeringsprojecten die ik al opvolgde ga ik nu coördineren op het terrein zelf.
Dankzij het gevarieerde takenpakket van AWV als wegbeheerder en de ßexibiliteit die zij
biedt als werkgever, kan je als ingenieur een hele variatie aan functies invullen.”
AWV heeft werk genoeg de komende jaren. Daarom zijn wij op zoek naar pas afgestudeerde
ingenieurs, in diverse afstudeerrichtingen. We ontwikkelden een traineeprogramma om
werkervaring op maat aan te bieden.
Als trainee bij AWV krijg je 1,5 jaar de kans om een eerste werkervaring op te doen en te
proeven van alle aspecten die wij te bieden hebben. Na 1,5 jaar maak je de keuze waar je je
carrière binnen AWV wilt verder zetten.
Ontdek ons traineeprogramma vanaf 2017 op de jobbeurs in Gent.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is een onderdeel van de
Vlaamse Overheid dat instaat voor het beheer van ca. 7000 km gewest- en
autosnelwegen en ruim 6700 km Þetspaden.
Er werken zo’n 1400 collega’s mee aan de verschillende boeiende uitdagingen.
Meer info: www.wegenenverkeer.be

Whoohoo®
Project sourcing bureau

www.whoohoo.be

Voor elke professional een job
vinden passend bij zijn/haar passie.

Passie en plezier hebben in je werk. Dat is wat Whoohoo® onderscheidt van
anderen. Als je plezier hebt in wat je doet, dan kom je pas echt goed tot je recht.
Én ben je het meest productief.
Whoohoo® koppelt gemotiveerde hoogopgeleide professionals aan diverse
uitdagende projecten en functies binnen engineering, process, life science en
construction.

+

Whoohoo®
Antwerpen
(Hoofdzetel)
Noordersingel 23
2140 Borgerhout

PROFIEL WERKNEMER

Binnen onze tak construction zijn wij vooral op zoek naar pas afgestudeerde
bouwkundigen met een klare kijk op de arbeidsmarkt. De professionals die wij
zoeken zitten vol energie, zijn leergierig en zijn vastberaden een carrière uit te
bouwen binnen de bouwsector.


+32 (0)3 304 39 00

Onze professionals worden zorgvuldig geselecteerd, krijgen veel ruimte voor
ontwikkeling en worden uitgedaagd om telkens het beste uit hun werk te halen.

+

VACATURES

•

Junior Stabiliteitsingenieur

•

Assistent Projectleider

•

Assistent Werfleider

•

Calculator

•

Werkvoorbereider

•

…

+

onze missie


antwerpen@
be.whoohoo.com
Personeelsleden
Tussen 150 & 250
medewerkers

HOE SOLLICITEREN?

Solliciteren kan via onze website whoohoo.be of
door het sturen van jouw CV naar één van onze
kantoor e-mailadressen.
Onze gespecialiseerde consultants nemen
vervolgens graag telefonisch contact met jou op
om dieper op je wensen in te gaan. Aansluitend
maken zij met jou een afspraak in één van onze
kantoren voor een eerste kennismaking.

Check onze website www.whoohoo.be voor meer vacatures of volg ons via Facebook / Twitter / Linkedin
en blijf zo op de hoogte van onze activiteiten en vacatures.

Whoohoo® Brussel

Whoohoo® Gent

Pegasuslaan 5 / 1831 Brussel (Diegem)

Dok Noord 4D 206 / 9000 Gent
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+32 (0)2 709 20 84
brussel@be.whoohoo.com

+32 (0)9 298 20 50
gent@be.whoohoo.com

Whoohoo® neemt plezier in het werk heel serieus en dat voel je ook als je bij ons
binnen komt. Wij gaan elke dag met plezier aan het werk om voor elke professional
een job te vinden die hem/haar Woohoo® maakt.

Willemen Groep
Bouwgroep

www.willemen.be

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.

Referenties
Enkele van onze projecten

Willemen Groep NV
Boerenkrijgstraat 133
2800 Mechelen

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 Centraalen 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.

Personeelsleden
2300
MAS
Antwerpen

Renovatie start- en landingsbanen
Brussels Airport

Nieuwbouw stadion
KV Mechelen

(Ontdek meer projecten op willemen.be/projecten)

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.

+

+

VACATURES

•

Assistent werfleider

•

Assistent projectleider

•

Junior calculator

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 een 360°-video ontwikkeld 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.

HOE SOLLICITEREN?

Solliciteren kan online via onze website www.willemen.be/jobs.
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 HR-brochure op www.willemen.be/hr-brochure. Daarin vertellen Thibaut, Brecht, Nele en
Alex hoe het is om voor Willemen Groep te werken.
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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Weetjes over het bedrijf

“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 CEO 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 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

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.

+

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.
Willy Naessens Group
Kouter 3,
9780 WortegemPetegem

056 69 46 86

sofie-dw@willynaessens.be
Personeelsleden
1300

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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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.

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 nancieel 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 lee ijd van onze
bedrijfsleiders is 30 jaar! We bouwen samen
aan jouw en onze toekomst.

Wat is de Naessenssfeer?

Hoe beloont de Group zijn
meewerkers?

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 belee 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. Daarvoor 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.

Witteveen+Bos
Multidisciplinair ingenieursbureau

www.witteveenbos.be

Ieder project kent zijn eigen dynamiek en vraagt om een doelgerichte
benadering. Vanuit de deskundigheid en cultuur van Witteveen+Bos
hebben wij een eigen projectaanpak waarmee wij onze opdrachtgevers
optimaal bedienen en ons onderscheiden van collega-bureaus.
Het bereiken van de beste oplossing voor de opdrachtgever, met oog
voor de maatschappelijke context staat voor ons centraal. We bedenken
haalbare en aanvaardbare concepten en ontwerpen technisch uitvoerbare
Witteveen + Bos nv
en betrouwbare oplossingen.
Belgium
Een goede vertrouwensrelatie met de opdrachtgever is belangrijk om
een goed adviesproduct of betrouwbare oplossing te kunnen bieden.
Posthoflei 5 (bus 1)
De kwaliteitskenmerken van ons advies zijn: deskundig, betrouwbaar en
2600 Antwerpen-Berchem
betrokken. Onze adviseurs zijn onafhankelijk en integer.
Wij hebben niet de pretentie dat wij alle projecten geheel op eigen kracht

kunnen uitvoeren. Wij hebben geleerd om als flexibele speler samen met
03 286 75 75
andere partijen het sterkste team te formeren: daarbij spelen wij dikwijls de
rol van initiatiefnemer en penvoerder. Onze opstelling als teamspeler, bewust

van onze kracht, maar ook van onze beperkingen, wordt gewaardeerd door
belgium@witteveenbos.com
onze partners en opdrachtgevers.
Vernieuwing is van levensbelang voor een hedendaags ingenieursbureau.
Onze klanten verwachten dat wij ‘state-of-the-art’ technologie in huis
Personeelsleden
hebben en toepassen. Om ons te onderscheiden in de markt moeten we
73 (België)
een stap verder gaan en nieuwe oplossingen aandragen voor de problemen
1100 (Wereldwijd)
van de klant. In onze praktijk betekent vernieuwing niet zozeer het doen
van uitvindingen, maar het operationeel maken van nieuwe ontwikkelingen en het creatief inzetten van
bestaande technologieën in nieuwe toepassingen. Dit vereist een creatieve geest en een brede blik op de
wereld.
Wij hebben onze bedrijfsprocessen op maatschappelijk verantwoorde wijze ingericht en rapporteren jaarlijks
over onze voortgang op dit gebied.

+

Renovatie Kaai 606
Plaatsing van combiwand

Renovatie Kaai 606
Plaatsing van combiwand

Verhoogde rotonde Haandorp
Verkeersstromen in goede banen geleid

VACATURES

Opleidingsmogelijkheden, internationale projecten, veel vakinhoudelijke kennis en ruimte voor informele
activiteiten. Witteveen+Bos heeft het allemaal in huis voor u als young professional. Voor ons staat
vakmanschap hoog in het vaandel. Bent u bereid in uw eigen ontwikkeling te investeren? Witteveen+Bos
heeft binnen haar infrastructuurgroep de volgende vacatures vacant:
•
twee jr. projectingenieurs burgerlijke bouwkunde
•
twee jr. projectingenieurs waterbouw
•
één jr. projectingenieur electromechanica
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Oosterweelverbinding Linkeroever
Studie naar volledige sluiting Ring van Antwerpen

PROFIEL WERKNEMER

De deskundigheid van onze medewerkers is de basis om tot oplossingen te komen die uitvoerbaar,
praktisch bruikbaar, economisch en duurzaam zijn. Wij selecteren onze medewerkers in eerste instantie
op hun inhoudelijke deskundigheid. Vervolgens is het van belang dat zij ook hun vaardigheden verder
ontwikkelen door training on the job en diverse vaardigheidstrainingen. Door inhoudelijke en persoonlijke
ontwikkeling centraal te stellen, zijn wij in staat de beste oplossingen voor de opdrachtgever uit te werken.
Onze medewerkers zijn hoofdzakelijk hooggeschoolden met een technische achtergrond die graag in
multidiscipinaire en integrale teams samenwerken.

+

Asset Management voor 35 Gentse bruggen
Hoog ambitieniveau waargemaakt op korte termijn

Ecopassages Zoniënwoud
Van versnippering naar ontsnippering: ecologische hotspots verbinden

+

HOE SOLLICITEREN?

Heeft u interesse in één van onze functies? Solliciteer dan online op www.witteveenbos.be/nl/vacatures.
Voor nadere inlichtingen over de bovenstaande vacatures kunt u contact opnemen met de heer ir. Kristof
Myncke, groepsleider infrastructuur Witteveen+Bos Belgium n.v., telefoon 03 286 75 07.

Wyckaert
Algemene aannemer

www.wyckaert.eu

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.
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.
Op de werf word je omringd door de nieuwste technologie. Een
informatieuitwisselingsplatform dat de verschillende partijen binnen een
bouwproject de mogelijkheid biedt om te communiceren, documenten te
beheren en taken toe te wijzen zorgt voor een betere coördinatie, communicatie
en samenwerking. Tevens beschikken we over een uitgebreid machinepark.
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

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.

+

Wyckaert
Ottergemsesteenweg
415
9000 Gent

Directiesecretariaat
09 222 60 24

info@wyckaert.eu
Personeelsleden
95 arbeiders en
55 bedienden
(projectleiders,
werfleiders, …)

+

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 februari 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
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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!

CURRICULUM VITAE
TIPS & TRICKS

1

LAYOUT
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:
1/

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.

2/

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.
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3/

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.

4/

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.

5/

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.

6/

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 bij
het vinden van je droomjob!
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