
   

Poutrixfun in 
coronatijden
Quarantaineweek VII - 1 mei 2020

VIND
& WIN!

Welke functie 
past bij jou?

Shower thoughts



Aan de quarantaine lijkt voorlopig geen einde te komen, dus gaan we 
nog eventjes door met boekjes maken! 

Deze week wint Lukas Messelis de Coronaatjes, proficiat! Jaloers? Haast 
je dan naar de laatste pagina.

Hopelijk zijn jullie allemaal wat fitter geworden door onze workout. 
Normaal zouden we jullie deze week belonen met een lekkere cocktail, 
maar door het slechte weer stellen we die plannen met een weekje uit. 

Mocht je nog twijfelen over je mogelijke rol binnen Poutrix, dan krijg je 
met onze flowchart gegarandeerd zekerheid. Vergeet je niet kandidaat te 
stellen via info@poutrix.be en voeg ook een kleine motivatie toe. 

Veel leesplezier!
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De oplettende lezer heeft vast gemerkt dat er in de woordzoeker van 
vorige week een woord ontbrak, nl. ‘werfschoenen’. Daarnaast was de ‘s’ 
van bouwkundebeurs er ook afgevallen, oepsie!

1. Helmut Lotti &
Yves Segers
2. Hillary Clinton & 
Dima Rousseff
3. Kit Harington & 
Heath Ledger
4. Steffi Graf & Elise Mertens
5. Kaapstad
6. Londen
7. Los Angeles
8. Parijs 

OPLOSSING

Momentenlijn
Voor je aan deze opgave begint 
kan je best even nadenken of ze 
niet te vereenvoudigen valt.

Deze week: instinker. 



- Als Pinoccio zegt “mijn neus gaat nu groeien”, ontstaat er een paradox.
- Als alle mensen op de wereld handjes vast hielden rond de evenaar, zou 
een groot deel verdrinken.
- Het zou nice zijn dat wanneer je sterft, je de top 5 momenten kan zien 
waarop je bijna stierf.
- Pornosites in star wars moeten heeeeeeel veel categorieën hebben.
- Beton en glas bestaan vooral uit zand, dus labo Magnel is eigenlijk 
gewoon een groot zandkasteel.
- Op de smartphone van Spiderman staat ‘automatisch omdraaien‘ sowieso 
uit.
- Niets zal ervoor zorgen dat je trager typt dan je laatste wachtwoord 
poging.
- Er zijn meer vliegtuigen onder water dan duikboten in de lucht.
- Als Wally een andere t-shirt aandoet zou niemand hem ooit vinden.
-De avond voor een vrije dag is waarschijnlijk zaliger dan de vrije dag zelf.
- Baby Yoda’s eerste woordje komt waarschijnlijk na zijn tweede woordje.
- Ze laten je niet lachen op een identiteitskaart omdat ze willen dat je er 
exact hetzelfde uitziet als wanneer je een halfuur aan de douane moest 
wachten.
- Mensen zouden waarschijnlijk meer betalen voor priority deboarding 
dan voor priority boarding.
- De moordenaar van de ouders van Batman redt eigenlijk keiveel levens.
- Het leven van hondenspeeltjes in Toy Story moet een hel zijn.
- Als je wakker wordt met de superkracht om door muren te lopen, hoe 
lang zou het duren vooraleer je het door hebt?
- Het is ambetant om dingen in uw broekzak te voelen, het is 
angstaanjagend geen dingen in uw broekzak te voelen.
- Je kan pi niet achterstevoren opschrijven.

  Shower thoughts



  Functie Flowchart

5

Twijfel je nog over welke functie binnen Poutrix het best bij je past? 
Deze flowchart helpt je uit de nood!



Testimonial
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Wat doet een Consultant precies?
Als Consultant sta je een bedrijf te hulp bij een project waar een bepaalde 
technische expertise vereist is. Er bestaat dan ook niet iets zoals een 
standaard dagplanning, laat staan een standaard loopbaan: de taken en 
verantwoordelijkheden zijn van project tot project en van klant tot klant 
verschillend. Een derde van onze activiteiten speelt zich af in de nucleaire 
sector, evenredig aangevuld met activiteiten in de olie- en gasindustrie, 
chemische nijverheid en infrastructuur. Het kan daarom (niet) verbazen 
dat 30% van al onze Consultants een bouwkundige achtergrond hebben. 

Hoe kan je als net afgestudeerde al een Consultant zijn?
Als jonge Consultant word je bijgestaan door een team van experten met 
14 specialisaties. Daarnaast hebben we ook onze eigen studiebureaus waar 
zich meer dan 250 ingenieurs buigen over de moeilijkste vraagstukken. 
Zo sta je nooit echt alleen voor een uitdaging! Heeft een Consultant zelf 
raad of meer hands-on hulp nodig, dan belt hij naar een van zijn directe 
collega’s en wordt indien nodig een team van specialisten gemobiliseerd 
dat zich samen met de Consultant ontfermt over de probleemstelling. Ook 
kan er aan gerichte opleidingen deelgenomen worden. Op die manier is 
de kennisoverdracht het efficiëntst maar ook het relevantst en blijft de 
groeicurve (monotoon) stijgen.  

Rens De Coensel
Business Manager Vlaanderen

Afgestudeerd in 2018-2019



Testimonial
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Hoe kan een Consultant blijven groeien?
Een Vulcain-Consultant kan vele carrièrepaden bewandelen: ervaring 
opdoen op verschillende en soms out-of-your-comfortzone projecten 
in een brede waaier van sectoren; of eerder zeer strategisch kiezen voor 
gelijkaardige, maar steeds uitdagender projecten om net expertise op te 
doen in die bepaalde deelactiviteit van de volledige projectscope. 
Sommige Consultants zoeken de uitdaging in andere landen op, wat ook 
bij ons perfect mogelijk is: we zijn actief in meer dan 36 landen wereldwijd, 
met vertegenwoordiging in 13 bureaus internationaal.

Welke taken heeft een Business Manager?
Een Business Manager zorgt ervoor dat de Consultant wordt tewerkgesteld 
op projecten die hem/haar blijven motiveren. Hij gaat in overleg met 
(potentiële) klanten om hun projecten te leren kennen en vooral: te 
blijven kennen. Wanneer het huidig project van een Consultant dan ten 
einde loopt, staat er hopelijk al een ander te wachten dat perfect aansluit 
bij de interesses van de Consultant en zijn/haar persoonlijk groeiplan. 

Hoe zit het met de eerste jaren?
Typisch start een net-afgestudeerde Consultant als Project Engineer bij 
een van onze klanten. Daar krijgt hij/zij een eerste indruk van de typische 
sector waar de klant in actief is en zet de Consultant de eerste stappen 
richting Project Management: interactie met de klant, bouwheer, overheid, 
(onder)aanneming in leiding van een veelal afgebakend project. Na enkele 
jaren ervaring als Project Engineer in mogelijks verschillende sectoren 
wordt de projectscope evenals de verantwoordelijkheid uitgebreid en 
wordt de sprong naar Project Management als maar kleiner. 

Hoe leer ik mijn Vulcain-collega’s beter kennen?
Aan het eind van elke maand organiseren we met z’n allen een after-
work-drink in Brussel en elke 3 maanden is er de befaamde VETA: 
een klein congres waar een interessant topic centraal staat (vb. 
Tsjernobyl, BP-olieramp, …) en waar je de kans krijgt te netwerken bij 
een hapje en een drankje. In kleinere groepen worden tal van andere 
teambuildingactiviteiten georganiseerd: zoals bowling, film of theater.



QUIZRONDJE
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Deze week een iets moeilijkere opdracht: van welke steden zijn 
onderstaande plattegronden? 



NEXT UP- Cocktail receptje(s) - poging 2
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Vind & Win
Lukt het jou om de uitgang van het doolhof te vinden? Stuur je oplossing 
voor 7 mei naar info@poutrix.be en misschien ga jij wel lopen met een 
nieuwe lading Corona’s!


