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POUTRIX

Voorwoord
Simon Van De Walle
Poutrix Voorzitter

Beste studenten,
Voor sommigen onder jullie is reeds het laatste jaar aangebroken en dit brengt dan ook grote veranderingen met zich mee. Na vijf jaar zwoegen en zweten is de tijd gekomen om te solliciteren voor een job. Voor
anderen is de master net gestart en kan een stage een goede aanvulling zijn voor je loopbaan als student.
Voor velen is dit allemaal nieuw, maar gelukkig is Poutrix er om een handje toe te steken.
In deze bedrijvencatalogus zijn de verschillende sponsors van Poutrix gebundeld. Sommigen van hen ben je
ongetwijfeld al tegengekomen in je carrière als bouwkundestudent, was het niet op een werfbezoek, dan
misschien wel op een lezing of op je stage. Van aannemers, studie- en controlebureaus tot consultancies
en softwarebedrijven, Poutrix biedt je verschillende Belgische bedrijven aan met zowel binnen- als buitenlandse projecten.
Ben je na de Bouwkundebeurs vergeten welke interessante bedrijven Poutrix in de aanbieding heeft of kan
je een opfrissing gebruiken, dan kan de bedrijvencatalogus je daar bij helpen. Hierin kan je je verdiepen in
het profiel van elk bedrijf. Elke onderneming is immers op zoek naar personen met bepaalde kenmerken
en competenties die passen binnen hun bedrijf. Op het einde van de catalogus vind je extra tips terug om
je curriculum vitae op te stellen. Daarnaast biedt onze website nog tal van vacatures aan voor de startende
ingenieur. Deze kan je terugvinden op onze nieuwe website www.poutrix.be door door te klikken naar
‘Vacatures’.
Of je nu op zoek bent naar je eerste job, een stageplaats of je gewoon meer info wil over de bouwbedrijven
in België, dan is deze catalogus een ideale handleiding om je daarbij te helpen.
Bij deze zou ik nog even van de gelegenheid gebruik willen maken om de sponsors te bedanken voor de
steun en het vertrouwen in Poutrix. Ook het bestuur en in het bijzonder ons PR en pers-team verdienen het
om extra in de bloemetjes gezet te worden, zonder hen was een nieuwe uitgave van de bedrijvencatalogus
niet mogelijk geweest.

Het Poutrix-bestuur wenst je alvast veel succes met je zoektocht!

Simon Van De Walle
Voorzitter 2018-2019
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BEDRIJVEN

A-RES

www.a-res.be

Projectmanagement- en adviesbureau
A-RES is een in Gent gevestigd consultancybedrijf 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

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
wordt : timing – budget - kwaliteit.

Vijfwindgatenstraat 21E
9000 Gent

Bij zijn diensten ligt de focus van A-RES ondermeer op het correct adviseren
van zijn opdrachtgevers tijdens de studie- en uitvoeringsfases, het vinden
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.


jobs@a-res.be


09/321 72 80

Personeelsleden
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De rol die A-RES dient te vervullen is uniek gelet op diens draagwijdte doorheen
alle processen en beleidsniveau’s van het bouwproces.

+

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

+

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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De Waalse Krook, Gent

Muziekcentrum De Bijloke, Gent / Verbouwing

Projecten
A-RES is vandaag betrokken als
project directeur en gedelegeerd
bouwheer in enkele spraakmakende
projecten met een maatschappelijke
meerwaarde zoals ondermeer het
stadsvernieuwingsproject “De Waalse
Krook” te Gent, het kankerinstituut
Jules Bordet te Brussel, het nieuw
Casino van Middelkerke, en de
Vooruit, de Veldstraat, De Bijloke
en het Wintercircus, allemaal in de
Gentse binnenstad.

UCL Saint Luc, Brussel

Veldstraat, Gent

Alpha-Studieb.u.r.o
Ingenieursbureau met topografie afdeling

www.alpha-engineering.be

Alpha-Studieburo is een multidisciplinair ingenieursbureau met een
jarenlange (40 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 topografische
opmetingen, opmaak ontwerp, opmaak van de vergunningsaanvragen,
de studie, begeleiding aanbesteding aan de aannemers 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 multinationale bedrijven, (de grotere) aannemers en de overheid.
De activiteiten gebeuren in hoofdzaak in België, doch worden eveneens
studies uitgevoerd voor buitenlandse projecten. Het bureau heeft een
uitgesproken expertise op het vlak van geotechniek en geavanceerde
structuurberekeningen (3D modellering, seismisch onderzoek, nieuwe
materialen,…).

+

Alpha-Studieb.u.r.o
Oude Bosuilbaan 15A
2100 Deurne

03/658 87 14

alpha@alpha-engineering.be
Personeelsleden
25

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 (studie) tot de oplevering (werfopvolging). 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 projectingenieur (stabiliteitsstudies geotechniek/beton/staal/
aluminium, uitvoering civiele werken) en kan een aanvraag gebeuren voor een doctoraatsonderzoek
gekoppeld aan de activiteiten binnen het ingenieursbureau (Baekeland-mandaat). Goede gemotiveerde
mensen zijn altijd welkom.

+

SELECTIEPROCEDURE /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.
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Belgisch pavilioen / internationaal
Expo milaan 2015

Stabiliteit staalstructuur Havenhuis / Gebouwen
Antwerpen

Studie terminal, voetgangerstunnel, verharding en riolering
Deurganckdok, Beveren

Umicore: inrichting stort / Milieu
Hemiksem

McDonald’s / Gebouwen
Korenmarkt, Gent

Geotechnische Studie A11 / Civiele Techniek
Westkapelle

+

WEETJES

•

Projecten en opdrachten worden steeds in gezamenlijk overleg uitgewerkt, waarbij directie en
werknemers in een vlakke bedrijfsstructuur samenwerken.

•

Er kan daardoor snel geschakeld worden om concrete ideeën om te zetten naar gepaste		
investeringen en uitvoeringen. Daarbij wordt samengewerkt met de grootste Belgische 			
aannemers en grote nationale en internationale klanten.
		
•
Alpha ondersteunt sportieve activiteiten, onder meer cyclocross.
•

De aanwervingsprocedure kan in vele gevallen zeer snel verlopen.

•

Het bureau viert dit jaar het 40-jarig bestaan.

Arcadis

Ontwerp- en adviesbureau
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-, projecten managementdiensten werken we samen met onze klanten aan
uitzonderlijke en duurzame resultaten.
In België hebben we meer dan 800 werknemers die vanuit één
van onze zes vestigingen (Gent, Antwerpen, Brussel, Hasselt, Luik,
Charleroi) of op locatie bij de klant werken.

+

PROFIEL WERKNEMER

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

+

www.arcadis.com

Arcadis Gent
Gebouw EsplanadeGaston Crommenlaan 8
9050 Ledeberg
(2e verdieping)

rekrutering@arcadis.com
Personeelsleden
800 werknemers over
5 business lines (bouw,
infrastructuur, milieu, water
& support)

VACATURES

Arcadis is steeds op zoek naar jong, gemotiveerd talent. We beschikken 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 vervolgens een seintje geven om jouw profiel,
interesses, … én mogelijkheden bij Arcadis te bespreken.
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ROL ARCADIS

- STABILITEITSSTUDIES TRIBUNE
- OMGEVINGSAANLEG

Nieuwe hoofdtribune Royal
Antwerp Football Club

20 weken

In 20 weken gebouwd met op sommige dagen
meer dan 500 sterke mannen en vrouwen!

Datacenter KBC

Brusselse Metro

Mechelen - Het oude data center van KBC
werd getransformeerd naar een modern new way
of working kantoor dat 10x minder energie
verbruikt.

Brussel - Er komt een nieuwe metrolijn in
Brussel. Arcadis zorgt voor de kostenbeheersing,
het risicomanagement en de planning van het
project gedurende de studie- en uitvoeringsfase
van deze uitbreidingswerken.

5 KM NIEUW SPOOR
7 STATIONS
30 METER DIEP
People First
Eén van onze kernwaarden is People First. We zetten erg in op
het welzijn van onze Arcadianen. Dit doen we onder ander door
veel flexibiliteit te bieden, zowel naar tijd als naar werkplek: Onze
mensen kunnen werken in elk kantoor en soms zelfs van thuis
uit.
Daarnaast organiseren we op regelmatige tijdstippen Healthy
lunches, Fika-momenten, yoga-sessies etc.
Wil je meer weten over hoe het er bij ons aan toe gaat?
Volg ons op social media!

@ArcadisBelgium

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: CAAAP.
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.

+

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 Depret
Rederskaai 61 bus 0301
8380 Zeebrugge
Artes Roegiers
Burchtstraat 89
9150 Kruibeke

03 744 07 44

info@artesgroup.be
Personeelsleden
625

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

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.

BAM Contractors
Aanneming

www.bamcareers.com/nl_be

BAM Contractors is één van de grootste bouwbedrijven in België met
expertise in gebouwen, infrastructuur, burgerlijke bouwkunde, industriële- en
waterbouwkundige projecten.
Als dochtermaatschappij van BAM Belgium maakt ze deel uit van de
Koninklijke BAM Groep.
Het team bestaat uit mensen die gedreven worden door kwaliteit, veiligheid,
vakkennis en services die continu op zoek zijn naar zaken om te verbeteren.

BAM Contractors

+

Begoniastraat 30C
9810 Nazareth

PROFIEL WERKNEMER

Als beginnende werknemer wordt je één jaar lang ondergedompeld in de
verschillende technische afdelingen binnen BAM. Voor de trainees worden
er tweewekelijks individuele of gezamenlijke coaching sessies voorzien. Deze
sessies worden begeleid door een traineecoach met een jarenlange ervaring
in de firma.
Je komt terecht in een stabiel bedrijf waar collegialiteit en een no-nonsens
cultuur centraal staan. In deze ideale omgeving doe je ervaring op in de
verschillende bouwkundige expertise zoals begroting, uitvoering gebouwen
en/of infra, aankoop, materiaaldienst, landmeten, BIM, etc. Je bouwt op korte
termijn een heel groot intern en extern netwerk op waarbij je contact hebt
met de verschillende disciplines in de bouwsector.


info@bamcontractors.be
Personeelsleden
BAM Contractors: 600
BAM Belgium: 1750

Als werknemer van BAM Contractors ontvang je hiervoor een aantrekkelijke
verloning aangevuld met een pakket extrale voordelen en een bedrijfswagen.

+

VACATURES

BAM Contractors is steeds op zoek naar talentvolle en gedreven medewerkers om hun team te versterken.
Traineeship bij BAM Contractors wordt voorzien om jou binnen de firma verder te doen ontplooien.

+

HOE SOLLICITEREN?

Durf jij de uitdaging aan? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.bamcareers.com/nl_be en
ontdek onze openstaande vacatures. Wil je graag bij BAM werken, maar vind je geen passende vacature?
Stuur ons dan gerust je cv en we nemen weldra contact met je op.
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Ecoduct Groenendaal

Tramlijn Zwijnaarde

Connector Zaventem

Blanke Top Cadzand

Liefkenshoekspoortunnel

NATO hoofdkantoor Brussel

BESIX
Bouwbedrijf

www.besix.com

BESIX Group, een toonaangevende Belgische groep actief in de bouwsector,
vastgoedontwikkeling en concessies, profileert zich als een multidienstengroep
die diensten levert voor projecten van diverse schaalgrootte en complexiteit.
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 fases van
bouwprojecten. Bovenop de activiteiten van BESIX en haar andere entiteiten,
BESIX Infra, Belemco, Cobelba, Jacques Delens, Socogetra, Van den Berg,
Vanhout, Wust, Franki Foundations, BESIX Park, BESIX RED, Lux TP 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 Canada, in Sri
Lanka en in Australië.
In 2017 heeft de Groep een omzet gerealiseerd van EUR 2,3 miljard. De Groep
stelt 15.000 medewerkers tewerk in 23 landen over 5 continenten.

+

Besix NV
Gemeenschappenlaan
100
1200 Brussel

02/402.62.11
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, samen, het verschil willen
maken en innovatieve projecten willen realiseren.

+

VACATURES

Iedere jaar werft BESIX een aantal starters aan (20 in 2018!). 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.

+

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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Redefining the art of
construction

Khaifa stadium

Sheikh Zayed Bridge

Doha, Qatar

Ain Sokhna Product Hub

Egypt

Abu Dhabi, UAE

Royal Atlantis

ADNOC HQ

Dubai, UAE

Abu Dhabi, UAE

BM Engineering
Studiebureau

www.bmengineering.be

BM Engineering is een ingenieursbureau dat gebouwen en
infrastructuurwerken realiseert voor klanten in de private en publieke sector.
Van fundering en constructie over technieken voor het optimale leef- en
werkcomfort tot het coördineren van projecten van A tot Z.
Het bedrijf is op te splitsen in 5 afdelingen :
•
•
•
•
•

Studies technieken voor gebouwen
Studies stabiliteit voor gebouwen
Projectmanagement van industriële gebouwen
Civil Engineering
BIM : Building Information Modeling

BM Engineering werkt met 49 hoog opgeleide medewerkers. Deze
medewerkers zijn volledig werkzaam in hun eigen afdeling, echter wordt er
voortdurend gewerkt aan geïntegreerd ontwerpen tussen de verschillende
afdelingen. Dit ten behoeve van het multidisciplinair karakter van moderne
bouwprojecten.

+

BM Engineering
Beneluxlaan 1A
8500 Kortrijk

+32 56 28 26 20

info@bmengineering.be
Personeelsleden
49

PROFIEL WERKNEMER

Wie? 		

burgerlijk ingenieur bouwkunde of burgerlijk ingenieur-architect

Wat? 		
		

studies speciale technieken / stabiliteitsberekening / civiele- en infrastructuurwerken /
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! U kunt alles terugvinden op volgende link: www.bmengineering.be/nl/vacatures.

+

HOE SOLLICITEREN?

Geïnteresseerde kandidaten kunnen steeds 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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Oefencomplex Club Brugge
Westkapelle

Louise 165
Brussel

København
Gent

+

Skyline II
Roeselare

One50Kouter
Gent

The One
Blankenberge

WEETJES

Wij bevinden ons sinds 1 jaar in onze gloednieuwe kantoren te Kortrijk!

BuildSoft
Softwarebedrijf

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 unieke 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
Personeelsleden
13

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.

+

VACATURES

•
Development Engineer
•
Support Engineer
Zie ook www.buildsoft.eu/nl/vacatures

+

HOE SOLLICITEREN?

Interesse om te komen werken bij BuildSoft? Je stuurt daartoe je CV en motivatiebrief naar
geert.goossens@buildsoft.eu.
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Stadshal Gent
Studiebureau B.A.S. BVBA

Ziekenhuis AZ Maria Middelares Gent
Studiebureau De Klerck+

+

WEETJES

•

BuildSoft is in 1989 opgericht door twee burgerlijk ingenieur-architecten, beiden afgestudeerd
aan de Universiteit Gent.

•

De verste BuildSoft klant zit op 16340,89 km afstand, namelijk in Brisbane, Australië.

DEME

Bagger-, waterbouw- en milieugroep

www.deme-group.com

DEME, de Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep, is een
internationale marktleider in complexe waterbouwwerken.
Dankzij zijn organische groei is DEME, dat kan bogen op ruim 140
jaar ervaring en knowhow, nu ook actief in verscheidene aanverwante
sectoren, zoals de financiering van waterbouw- en milieuprojecten,
de uitvoering van complexe EPC-gerelateerde waterbouwprojecten
waaronder civieltechnische werken, de ontwikkeling en bouw van
projecten rond hernieuwbare energie, dienstverlening voor de olie-, gasen energiesector, sanering en recyclage van vervuilde grond en slib,
het oogsten van natuurlijke rijkdommen in de zee, enz.
Zijn geïntegreerde bedrijfsstructuur maakt van DEME een sterke
aanbieder van totaaloplossingen voor zijn klanten. DEME beschikt over
een ultramoderne, hightech en veelzijdige vloot.
De DEME Group telt 5100 werknemers over de hele wereld en boekte in
2017 een omzet van 2,37 miljard euro.

DEME N.V.
Scheldedijk 30
Haven 1025
2070 Zwijndrecht

+32 3 250 52 11

info.deme@deme-group.com

Personeelsleden
5100

+

PROFIEL WERKNEMER

•
•
•
•

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

+

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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Aanwezig op alle zeeën en continenten
DP2 installatieschip ‘Innovation’ op Rentel
offshore windmolenpark, België

+

WEETJES

•

In 2017 heeft DEME de Randstad Award voor beste werkgever gewonnen.

•

In 2017 realiseerde de Groep een omzet van 2,37 miljard euro.

•

DEME beschikt over een vloot van meer dan 100 schepen.

•

Alle nieuwe schepen uit de vloot kunnen varen op milieuvriendelijke LNG.

Eiffage
Bouwbedrijf

www.eiffagebenelux.be

Eiffage Groep is één van de Europese leiders in bouw en concessies.
Eiffage onderscheidt zich in Europa en de rest van de wereld dankzij haar
uitgebreide expertise en technische knowhow in verschillende takken:
•
•
•
•
•

Bouw en burgerlijke bouwkunde
Vastgoed
Waterbouwkundige werken
Energie
Metaalconstructie

In de Benelux is Eiffage actief via een vijftiental bedrijven, waarbij we
instaan voor de opvolging van de meest uiteenlopende projecten van
ontwerp tot oplevering en ons opstellen als een ecologisch en sociaal
verantwoordelijke speler.
In 2017 heeft Eiffage een omzet gerealiseerd van 15 miljard euro. De Groep
stelt ruim 65.000 werknemers te werk in 70 landen.

+

Eiffage
Brugmannlaan 27A
1060 Brussel

jobs.EC.BE@eiffage.com
Personeelsleden
3.500 in de Benelux
65.000 wereldwijd

PROFIEL WERKNEMER

Eiffage heeft projecten en activiteiten verspreid over het hele land. Zo kunnen we gemakkelijk een job
in jouw regio aanbieden. Bovendien maak je bij Eiffage deel uit van een Europese groep die diverse
doorgroeimogelijkheden biedt en actief is in verschillende projecten, waarbij we ondernemingszin en zin
voor initiatief steeds vooropstellen bij onze werknemers.
Voor de meeste functies zijn we op zoek naar industrieel of burgerlijk ingenieurs bouwkunde of
elektromechanica of Bachelors bouw of elektromechanica.

+

VACATURES

We zijn continu op zoek naar nieuw talent:
•
•
•

Medewerkers met interesse in diverse sectoren van de bouw
Studenten die stage willen lopen in technische en administratieve disciplines
Gemotiveerde jonge werknemers die een internationale carrière willen uitbouwen

+

HOE SOLLICITEREN?

Neem een kijkje op onze website www.eiffagebenelux.be voor al onze openstaande vacatures.
Vind je niet onmiddellijk de vacature die aansluit bij jouw profiel? Solliciteer dan spontaan en we nemen snel
contact met je op!
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+

Hoofdzetel BNP Paribas Fortis
Brussel

De Krook
Gent

Parking AZ Sint-Lucas
Gent

Kieldrechtsluis
Antwerpen

Viaduct van Millau
Aveyron (Frankrijk)

Piramide van het Louvre
Parijs

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.

Establis
Studiebureau

www.establis.eu

In plaats van een bureau dat alsmaar breder mikt zonder goed afgesteld
vizier, is Establis een bureau dat één iets beter en zelfs best doet:
stabiliteitsberekeningen. Establis is een kennisbureau over stabiliteit.
Establis ademt stabiliteit.
Die focus laat ons toe om van onze mensen specialisten te maken en ze
mee te laten draaien als belangrijke en gewaardeerde schakels in grotere
projecten.
Maar stabiliteit is niet enkel een zaak van projecten en gebouwen. Het
gaat om samenwerking tussen mensen. Daarom koesteren we onze
medewerkers en zetten we maximaal in op coaching en opleiding.

+

PROFIEL WERKNEMER

Establis is een groeiende onderneming die steeds op zoek is naar nieuwe
collega’s.
Om bij ons aan de slag te kunnen dient u te beschikken over volgende
diploma’s en vaardigheden :
•

Master Ingenieurswetenschappen Bouwkunde, Master 		
Ingenieurswetenschappen Architectuur – Architectuurontwerp
en bouwtechniek, Master Industriële wetenschappen 		
Bouwkunde
Interesse in stabiliteit
Zowel zelfstandig als in team kunnen werken
Oog voor detail

•
•
•

Ervaring is niet vereist. Schoolverlaters zijn dus zeker welkom!
Wij zorgen voor een opleiding binnen het bedrijf.

+

Establis Roeselare
Beversesteenweg 612
8800 Roeselare

roeselare@establis.eu

+32 (0)51 43 12 00

Establis Antwerpen
Jan van Gentstraat 7 bus 201
2000 Antwerpen

antwerpen@establis.eu

+32 (0)3 640 38 10

Personeelsleden
35

VACATURES

Er zijn openstaande vacatures voor projectleider en stabiliteitsontwerper voor zowel onze vestiging in
Roeselare als in Antwerpen.
Je kan alle informatie over deze openstaande vacatures vinden op onze website www.establis.eu.

+

HOE SOLLICITEREN?

Heb je zin gekregen om ons team te vervoegen? Aarzel dan niet om een e-mail met uw cv te mailen naar
svanmaercke@establis.eu.
Tijdens een kennismakingsgesprek zal je de kans krijgen om jezelf voor te stellen en zullen wij onze
onderneming en de desbetreffende functie verder toelichten.
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Brussel

Canal Wharf
Brussel

Quatuor Building

Sint-Jans-Molenbeek

Ekla Brussels

Merksem

Antwerps Sportpaleis

Mechelen

Tinelsite

Kortrijk

De Wijngaard

Brussel

Tivoli GreenCity

Leuven
Antwerpen

Silvertoptoren 3

Janseniushof
www.establis.eu

Herbosch-Kiere
Waterbouwkundige werken

www.herbosch-kiere.com

Al meer dan een eeuw speelt Herbosch-Kiere een belangrijke rol inzake
bouwwerken in en rond havens, rivieren en maritieme omgevingen. Onze
voornaamste activiteiten zijn het afbreken en bouwen van kaaimuren, bruggen,
steigers en sluizen. Daarnaast zijn we specialist in het uitvoeren van strand- en
oeververdedigingswerken, bergen van schepen, baggeren en zware hijswerken.
Meest recent zijn onze projecten in de sector van de hernieuwbare energie zoals
offshore windenergie en getijdenenergie. In de milieusector heeft HerboschKiere pionierswerk geleverd op een aantal gebieden, zoals de productie van
afvalgranulaten en de reiniging van onderwaterbodems. We zijn ondertussen
ook ervaren in de bouw en de werking van stortplaatsen, evenals in de uitvoering
van bodemsaneringen.
Onze vestiging in de haven van Antwerpen - één van de grootste havens in
Europa - is ideaal gelegen om werkzaamheden uit te voeren over de hele
wereld. We blijven continu investeren in maritiem materieel om ons bestaand
assortiment te versterken en met de juiste middelen specifiek werk te kunnen
uitvoeren.

Herbosch-Kiere
Sint-Jansweg 7
9130 Kallo

03/575.02.82

info@hk.eiffage.be
Personeelsleden
250

Herbosch-Kiere is deel van de Eiffage Benelux Group, dat op haar beurt tot
Eiffage Frankrijk behoort - één van de grootste bouwaannemersgroepen in
Europa.

+

PROFIEL WERKNEMER

We zijn steeds op zoek naar enthousiaste en gedreven ingenieurs Bouwkunde met interesse voor
waterbouwkundige werken.
•
•
•
•
•
•

Organisatorisch
Nauwkeurig
Teamplayer
Verantwoordelijk
Perfecte kennis van Nederlandse taal, goede noties van Engels en Frans
Vlot werken met de meest gangbare PC-toepassingen

+

VACATURES

Ingenieurs Bouwkunde kunnen in verschillende functies starten, afhankelijk van hun interesses en van de
mogelijkheden die we op dat moment hebben. Sommigen starten als Projectingenieur op een werf, anderen
als Junior Calculator op kantoor.

+

HOE SOLLICITEREN?

Via onze website kan je solliciteren voor openstaande vacatures of stuur een spontane sollicitatie naar onze
HR Manager: Patrick De Bock (pdebock@hk.eiffage.be).
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Kieldrechtsluis
Haven van Antwerpen

Stuwsluis
Harelbeke

Havendammen
Oostende

Scheldekaaien
Antwerpen

Brug boven Albertkanaal
Grobbendonk

Steenbestorting Route du Littoral
La Réunion

Jan De Nul
Dredging company

www.jandenul.com

Wie de wereld wil ontdekken, beperkt zich niet tot sightseeing.
Die duikt erin, stippelt een eigen koers uit en trotseert de golven.
Steeds groter, verder en avontuurlijker.
Net die gedrevenheid van onze medewerkers maakt Jan De Nul Group
tot expert.
Grensverleggende bagger- en milieuprojecten, innovatieve offshore en
civiele werken? Bij ons is het altijd baanbrekend en nét iets uitdagender –
en daarvoor hoef je niet noodzakelijk over zeemansbenen te beschikken.
Of je nu aan boord gaat van onze wereldwijde vloot, aan het werk op
kantoor of op een binnenlandse werf: er worden voortdurend grenzen
verlegd!

+

PROFIEL WERKNEMER

Jan De Nul
Tragel 60
9308 Hofstade Aalst

recruitment@jandenul.com
Personeelsleden
7000 waarvan
800 ingenieurs

Kom jij als ingenieur bij ons terecht? Dat kan zowel op een buitenlands project als een binnenlandse werf
of kantoor. Sowieso worden er voortdurend grenzen verlegd!
Jaarlijks werven wij schoolverlaters aan die dit samen met ons willen doen en zo de wereld ontdekken.
Ben je op zoek naar een werkplek waar in jou en jouw kennis geïnvesteerd wordt? Dan ben je bij ons
aan het juiste adres. Via de Jan De Nul Academy krijg je van bij je start een opleidingstraject op maat.
Heb je een open geest, ben je kritisch en denk je out of the box? Ben je ook nog eens een avontuurlijke en
flexibele teamplayer? Dan ben jij de Jan De Nul’er die we zoeken!

+

VACATURES

•
•
•
•
•
•
•

Superintendent Dredging Works
Tender Engineer Offshore Works
Project Engineer Offshore Works
Production Engineer
Geotechnical Engineer
Werfleider
Design Engineer

+

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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WAT IS JOUW BESTEMMING?
Op zoek naar uitdagende bagger- en offshore activiteiten, baanbrekende civiele werken
of innovatieve milieuprojecten over zowat de hele wereld?
Dan ben je bij Jan De Nul Group aan het juiste adres! Wat wij doen, is net iets groter,
gaat meestal wat verder en verloopt altijd avontuurlijk.
Onze waaier aan jobs biedt zowel mogelijkheden op kantoor als op binnen- en
buitenlandse werven.

DEZE GETALENTEERDE STARTERS GETUIGEN ....
Andreas Van Hulle – Superintendent Dredging Works

“ De omvang van de projecten in combinatie met de grote verscheidenheid
van onze activiteiten maakt het enorm interessant. Elke dag leer ik bij en is
anders, zij het nu in Dubai of Nigeria. Net die variatie is zo interessant..”

Annelies Van De Sijpe – Design Engineer

“Voortdurend dienen wij ons bij te scholen, worden wij uitgedaagd
grenzen te verleggen en onze vergaarde kennis te delen met collega’s,
op kantoor in het binnenland, maar net zo goed op een werf in het
buitenland..”

Kenny Tournoy – Project Engineer Offshore

“ Meestal ben ik van bij de start bij een project betrokken. Zo kan ik het hele
traject op de voet volgen en meemaken. Het geeft bijzonder veel voldoening
om je plannen om te zetten naar iets tastbaars: je inspanningen worden
beloond.”

KL A AR VOOR EEN
VLIEGENDE START?
JOBS.JANDENUL.COM

Juri

Algemene Aanneming, klasse 8

www.juri.be

Bouwbedrijf JURI is een familiebedrijf, opgericht in 1985. Gespecialiseerd in
bouwprojecten (klasse 8) en met een omzet van 50 miljoen euro, behoren wij
vandaag, met meer dan 170 medewerkers, tot de top 5 van de groeibedrijven. Bij
JURI hechten we veel belang aan voortdurende ontwikkelingsmogelijkheden en
bijhorende opleiding. Begin je bij ons in een bepaalde functie, dan geven we je alle
kansen om je verder te ontplooien en in het bedrijf door te groeien op basis van jouw
talent en jouw competenties. We zijn een onderneming waar je als mens centraal
staat en we dragen teamspirit hoog in het vaandel.
Bij JURI werken we op zowel burgerlijke als industriële bouwprojecten, zoals:
•
appartementsblokken
•
schoolcomplexen
•
kantoorgebouwen
•
sporthallen en –			
•
residenties
infrastructuren
•
rust- en woonzorgcentra
•
openbare zwembaden
•
culturele gebouwen
•
industriebouw

+

PROFIEL WERKNEMER

•

•
•

Je bent een master industrieel of burgerlijk Ingenieur bouwkunde en houdt
van eigen verantwoordelijkheden.
Je bent steeds op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en je houdt ervan iets uit
te spitten om zo mee te werken aan toekomstige (technische) verbeteringen.
Je kan heel goed zelfstandig werken, organiseren en coördineren.
Je schrikt er niet voor terug op de werf je eigen mannetje te staan.

+

VACATURES

•

Juri NV
Industriestraat 21
9240 Zele

052 / 45 07 17

sollicitatie@juri.be
Personeelsleden
170

Wij hebben meerdere uitdagingen op www.juri.be/jobs maar momenteel zoeken we door onze groei
meerdere projectleiders (M/V).
Uiteraard gooien we je niet zomaar in het koude water
•
•
•

Je krijgt de ondersteuning van een hoofdprojectleider die jouw aanspreekpunt is.
Je krijgt een opleiding op en naast de werf.
Je krijgt doorgroeimogelijkheden naar hoofdprojectleider of stabiliteitsingenieur.

Wat wij er voor over hebben om met jou samen te werken
•
•
•
•
•

We bieden je een uiterst boeiende uitdaging met veel afwisseling
Je komt terecht in een ervaren bedrijf met een jonge geest en een uitgesproken zin voor samenwerking.
Je krijgt een loon en extralegale voordelen om ‘U’ tegen te zeggen.
We bieden je echte kansen om door te groeien binnen een bedrijf in voortdurende expansie.
Voor wat hoort wat: Work hard, play hard. Laat je verrassen!

+

HOE SOLLICITEREN?

Surf naar www.juri.be/jobs of bel, mail, schrijf naar:
Anke Stevens – HR Manager | Industriestraat 21 | 9240 Zele
 052/45.65.12 |  sollicitatie@juri.be
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PARKING AZ MARIA MIDDELARES - GENT
Verplaatsing van de parking van Station Gent-Sint-Pieters naar AZ Maria Middelares

ALCON COUVREUR - Puurs
Architect: Archi.des

KAREL DE GROTE HOGESCHOOL - Antwerpen
Architect: Eugeen Liebaut bvba

SPORTHAL - Ronse
Bouwheer: Gemeentebestuur Ronse • Architect: Snoeck & Partners

VOETGANGERSBRUG AZ MARIA MIDDELARES – Gent
Ingenieursbureau G. Derveaux nv

ADMINISTRATIEF CENTRUM NIEUWSTRAAT – Hamme
Fundering in het kader van PPS Hamme 2020

JURI nv • Industriestraat 21 • 9240 Zele • www.juri.be • ✆ 052 45 07 17 • info @ juri.be

“Hier maakt iedereen
iedereen beter.”

MBG

www.mbg.be

Bouwbedrijf

MBG behoort al meerdere decennia tot de grootste bouwbedrijven in
Vlaanderen. Onze gedrevenheid voor innovatie, kwaliteit én flexibiliteit
komt op tal van manieren tot uiting. Wij realiseren projecten van klein
tot megagroot, zowel nieuwbouw als renovatie. Noem een belangrijk
bouwproject in Vlaanderen van de afgelopen jaren en de kans is groot dat
wij het hebben gerealiseerd.
Dankzij de inbedding in de overkoepelende groep CFE, combineert MBG
de flexibiliteit van een zelfstandig opererend bouwbedrijf met een hoge
betrouwbaarheid en grote financiële slagkracht.

+

VACATURES

•
•
•
•
•
•
•

Calculator (Brasschaat)
Projectingenieur Bouw (Wilrijk)
Projectleider (Oost&West-Vlaanderen)
Werfleider (Oost&West-Vlaanderen)
Projectingenieur speciale technieken (Vlaanderen)
Preventieadviseur (Wilrijk)
Polyvalent arbeider (Vlaanderen)

+

ONZE VESTIGINGEN
Hoofdkantoor Antwerpen
Garden Square (Blok D)
Laarstraat 16 bus 12
B-2610 Antwerpen
 +32 3 820 40 68

Kantoor Brasschaat
Ruiterijschool 6
B-2930 Brasschaat
 +32 3 291 10 00

Kantoor Brugge
Hertogenstraat 69
B-8200 Brugge
 +32 50 39 57 64
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Kantoor Gent
Satellietkantoor
Fr. Rooseveltlaan 348-349
9000 Gent
 +32 (0)3 820 40 68

Kantoor Geel
Satellietkantoor
Kleinhoefstraat 5
2440 Geel
 +32 3 820 40 68

WORD JIJ
ONZE NIEUWE COLLEGA
BIJ MBG?
YOUR PARTNER
IN CONSTRUCTION

NOBODY
GETS HURT
INGENIOUS
TOGETHER
WE ARE STRONG
YOUR PARTNER
IN CONSTRUCTION

Wij zijn op zoek naar:

WERFLEIDER Oost- en West-Vlaanderen
PROJECTLEIDER Oost- en West-Vlaanderen
POLYVALENT ARBEIDER RUWBOUW
WERFELEKTRICIEN
PROJECTINGENIEUR Antwerpen-Brussel
CALCULATOR
QHSE-MEDEWERKER
Meer informatie op mbg.be
Garden Square (Blok D) / Laarstraat 16 bus 12 / B-2610 Antwerpen / T +32 3 820 40 68 / evi.claes@mbg.be

NMBS
Publiek transport

www.nmbs.be/jobs

HR Rail werft aan voor NMBS. Een bedrijf met een uitdagende missie en 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, 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.

+

PROFIEL WERKNEMER

Goed werkend spoorvervoer, dat vereist specialisten in allerlei domeinen:
informatica, modernisering van treinen, stationsontwikkeling… Als ingenieur
zet je je schouders onder vernieuwende projecten van de spoorwegen.

NMBS
Frankrijkstraat 85
1060 Brussel

02/525.31.89
0486/64.41.41

Geen enkel ander bedrijf heeft zoveel verschillende specialiteiten. Bij NMBS
vind je dus zeker een uitdaging die bij jou past.


Christian.smets@hr-rail.be

Wil jij mee het verschil maken voor een betere mobiliteit? Dan ben jij de
ingenieur die we zoeken! Wij zoeken 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:
manager real estate, burgerlijk ingenieur
bouwkunde, ingenieur voor het studiebureau,
maintenance engineer, projectleider, ...

Personeelsleden
18.000

+

HOE SOLLICITEREN?

1.
2.
3.
4.

Surf naar nmbs.be/jobs
Registreer je door een account aan te maken
Solliciteer voor je droomjob
Voldoe je aan de voorwaarden? Dan word je
uitgenodigd voor de testen/interviews

Ontdek al onze vacatures op nmbs.be/jobs

+

WAAROM WERKEN BIJ NMBS?
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 door te groeien door mee te doen aan promotieproeven.
Een efficiënt spoorverkeer en indrukwekkende projecten realiseer je niet alleen. De
aangename werksfeer geeft de teams veel werkplezier.
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nmbs

Help jij mee
aan het comfort
van de reiziger?

NMBS Stations, waar Eurostation binnenkort ook toe zal behoren, realiseert stationsprojecten van A tot Z: architecture, engineering, construction- en projectmanagement.
En de resultaten zijn er: denk maar aan de stationsprojecten van Gent-Sint-Pieters,
Mechelen, Oostende, Antwerpen-Centraal, Brugge Sint-Michiels, Mons en Luik.
Wij hebben niet alleen oog voor grote projecten. In de toekomst staan er een pak
kleinere projecten op het programma waarbij het comfort van de reiziger zoveel
mogelijk verbeterd moet worden. Zo zal er gewerkt worden aan perronverhogingen,
overkappingen, passerelles, parkeergebouwen en parkings. De challenge bij onze projecten is om de werken uit te voeren zonder het treinverkeer te hinderen.
Of het nu gaat om het renoveren van reizigersinfrastructuur of het bouwen van een
compleet nieuw station, het zijn stuk voor stuk opdrachten waar wij ons maatwerk en
onze expertise ten volle voor inzetten. Het uiteindelijke resultaat voor de reiziger is
waar het voor ons allemaal om draait.

Ingenieurs gezocht met passie voor de reiziger.
Solliciteer nu via nmbs.be/jobs

Norbert Provoost
Ingenieursbureau

www.norbertprovoost.be

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.

+

Ingenieursbureau
Norbert Provoost bvba
Alfons Braeckmanlaan
233
9040 Sint-Amandsberg

09 210 55 20

info@norbertprovoost.be
Personeelsleden
22

VACATURES

Wij zijn steeds op zoek naar projectleiders voor de afdeling stabiliteit.
•

Als projectleider bent u verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de opvolging van de projecten.
De projecten kunnen zeer divers zijn, waardoor er veel variatie zit in de job.

•

U geeft leiding aan de tekenaars/ontwerpers bij de opmaak van de plannen. U kunt zelfstandig
werken maar ook in teamverband met het afdelingshoofd en de andere projectleiders.

•

Extern vertegenwoordigt u het bureau en bent u het aanspreekpunt voor de bouwheren, de 		
externe architectenbureaus en de aannemers voor uw projecten.

Wij bieden u technisch uitdagende projecten, een aangename werksfeer in een dynamisch bedrijf, een
comfortabele, ruime en rustig gelegen kantoorruimte en up-to-date werkmiddelen en infrastructuur.
Voortdurende bijscholing via relevante opleidingen. Een motiverend verloningspakket.

+

HOE SOLLICITEREN?

Bent u klaar voor technisch uitdagende projecten? Stuur dan uw CV naar
alexander@norbertprovoost.be.
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Primaned Belgium
Consulting

www.primaned.be

Primaned heeft meer dan 30 jaar ervaring als adviesbureau
gespecialiseerd in project controls. We zijn een gevestigde naam in de
Benelux om de meest uitdagende projecten te plannen en te beheersen.
Zowel de publieke als private sector vertrouwen op onze analytische
vaardigheden wanneer de planning & analyse van hun projecten complex
worden. Onze kennis is onze kracht.
We observeren een snelle verandering in de wijze waarop projecten
worden beheerst. Er wordt meer aandacht geschonken aan
geïntegreerde planningsmodellen (tijd, kosten, resources, en risico’s),
krachtige voortgangsanalyses, Business Intelligence rapportages,
kwantitatieve risicoanalyses, 4D planning, enz. De bouwsector staat
aan de vooravond van de technologische disruptie. Zelfs artificiële
intelligentie is niet langer een utopie. Primaned erkent deze innovaties
en heeft ze omgevormd tot hun kracht.
Onze consultants werken op de grootste en uitdagendste projecten in
infrastructuur, bouw en engineering, maar ook in andere sectoren zoals
treinbouw en farmaceutica. Met onze inzichten maken we het verschil.

+

Primaned Belgium
Uitbreidingstraat 84/3
2600 Antwerpen - Berchem

03 218 21 35

info@primaned.be
Personeelsleden
16

PROFIEL WERKNEMER

Wij zijn innovatieve Generation Y-consultants met een academische en bouwkundige achtergrond die
dankzij onze analytische skills en technologische voorsprong een impact hebben op megaprojecten. Wij
omarmen nieuwe technologieën en streven naar innovatieve managementtechnieken. Een ideaal biotoop
voor jonge ingenieurs met sterke analytische interesses die graag intellectueel uitgedaagd worden.

+

VACATURES

•
•
•

Project Controls Engineer
Project Management Consultant
Business Intelligence Specialist

+

BEDRIJVSVOERING

Doe hier onze korte
test om te weten of
Primaned iets voor
jou zou kunnen zijn

Primaned Belgium is uniek in haar moderne bedrijfsvoering waarbij
het individu en kennisdeling centraal staan. Vanaf dag 1 heb je
strategische inspraak, flexibiliteit in tijd & ruimte en een bijdrage aan
onze bedrijfsinnovatie.

+

HOE SOLLICITEREN?

Ben je onze volgende witte raaf? Stuur dan een CV met motivatiebrief naar jobs@primaned.be.
Je kan ook ex-Poutrix student Matthias Van Campen informeel contacteren voor meer info
(m.vancampen@primaned.be).
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Delivering Project Insight

www.primaned.be
“Are you ready to step out
of your comfort zone?”

SANACON
Consultancybureau

www.sanacon.be

SANACON is een jong en dynamisch consultancybureau gespecialiseerd
in schadediagnose van betonconstructies en betonadvies. Gezien de
recente ontwikkelingen op het vlak van betonrenovatietechnieken is er
een mogelijkheid om door te groeien in een markt in volle evolutie.
SANACON biedt advies en technische ondersteuning met betrekking
tot beton(-problemen) aan bedrijven, architecten, studiebureaus,
patrimoniumbeheerders, ….
De diensten aangeboden door SANACON worden samengevat in vier
grote clusters:
I) Diagnose van de duurzaamheid van beton
II) Structurele diagnose van betonelementen
III) Kwaliteitscontrole
IV) Technisch advies
Elk van deze clusters komen aan bod doorheen de levensduur van een
betonconstructie. Door de snel groeiende markt van betonrenovatie stijgt
ook de vraag naar onze diensten met betrekking tot schadediagnose.
Deze diagnose gebeurt o.a. op basis van een onderzoek met metingen
en staalnames op locatie (bestaande constructies, bouwwerven,
nieuwbouwconstructies, …).

SANACON
Technologiepark-Zwijnaarde 3
9052 Gent

03 241 56 31

info@sanacon.be
Personeelsleden
5

+

PROFIEL WERKNEMER

•
•

•
•

U beschikt over een diploma bouwkundig ingenieur (ing., ir. of dr. ir. )
U hebt een sterke affiniteit voor (gewapend) beton, schadediagnose en herstelling van 			
betonconstructies.
U bent op zoek naar een job waarbij uw werk een meerwaarde betekent voor de praktijk en 		
waarbij u verschillende aspecten van ingenieurswerk kan combineren.
U bent stressbestendig, flexibel en in staat zelfstandig en nauwkeurig te werken.
U bent service-minded.

+

VACATURES

•
•
•
•

Junior consultant
Senior consultant
R&D medewerker
Stageplaatsen

+

HOE SOLLICITEREN?

•

Bij interesse in één van onze vacatures of stageplaatsen stuurt u een CV en motivatiebrief naar
info@sanacon.be t.a.v. Mathias Maes waarna u uitgenodigd wordt voor een gesprek in ons kantoor te
Technologiepark-Zwijnaarde.
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SANACON is een jong studiebureau gespecialiseerd in schadediagnose van
betonconstructies. SANACON biedt daarbij praktisch en wetenschappelijk
betonadvies op maat aan bedrijven, architecten, studiebureaus,
patrimoniumbeheerders, ….
De diensten aangeboden door SANACON worden samengevat in vier clusters:

SCHADE-

STRUCTURELE

KWALITEITS-

TECHNISCH

DIAGNOSE

ANALYSE

CONTROLE

ADVIES

Door de snel groeiende markt van betonrenovatie stijgt ook de
vraag naar onze diensten met betrekking tot schadediagnose.
Daarom is SANACON op zoek naar nieuwe medewerkers (m/v)
met de mogelijkheid om door te groeien.
Bezoek onze website voor meer informatie: WWW.SANACON.BE

SBE

Studiebureau

www.sbe.be

SBE is een innovatief studie-, teken- en ingenieursbureau met meer dan 30
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
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 nv
Slachthuisstraat 71
9100 Sint-Niklaas

03 777 95 19

info@sbe.be
Personeelsleden
> 100

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.

+

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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Ontwerp nieuwe sluisdeuren

Venetië (IT)

Ontwerp sluis

Realisatie Muziekpaleis

Utrecht (NL)

Installatie Boom Lock

Masterplan Antwerp Dry Docks

Antwerpen (BE)

Harelbeke (BE)

Ontwerp voetgangers- en fietsersbrug

Binnen SBE ben ik als junior project engineer aan de
slag. Sinds dag 1 krijg ik de kans om mee te werken
aan diverse grote projecten. Elke dag leer je hier
wel iets bij en de collega’s staan altijd klaar om je

www.sbe.be

vragen te beantwoorden. Daarenboven worden er heel
wat activiteiten georganiseerd waardoor je elkaar
ook naast het werk leert kennen.

SBE nv

Wetteren (BE)

Wilrijk (BE)

Ontwerp afval-energiecentrale

STAY IN TOUCH

Diverse locaties

Dankzij de goede

werksfeer en de uitdagende projecten heb ik dan ook
nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor SBE!
- Steffie Rooms

SCIA

Ontwerp- en rekensoftware

www.scia.net/nl

Sinds 1974 ontwikkelt, verdeelt en ondersteunt SCIA softwareproducten
voor het ontwerp en analyse van constructies in de bouwsector. SCIA maakt
deel uit van de internationaal opererende Nemetschek Group en heeft haar
hoofdkantoor in België.
SCIA Engineer
SCIA Engineer is een geïntegreerde software om verschillende constructies
met meerdere materialen te analyseren en te ontwerpen. Dankzij de flexibele
werking biedt SCIA Engineer de perfecte oplossing voor elk constructietype,
materiaal en belastingsconditie. De innovatieve software maakt modelleren,
analyse, optimalisatie van een 3D-model mogelijk in één intuïtieve en
gebruiksvriendelijke CAD-gedreven interface.
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 met een certificatie
voor import en export van data in de IFC-standaard. De drijfkracht achter
SCIA Engineer is onze passie voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling
gecombineerd met de input en inspiratie van onze klanten.

SCIA nv
Industrieweg 1007
3540 Herk-de-Stad

+32 13 551775

human.resources@scia.net
Personeelsleden
123

Allplan Engineering
Voor de Benelux-klanten biedt SCIA ook Allplan Engineering aan. Allplan
Engineering is een tekensoftware van Allplan, een zusterbedrijf binnen de
Nemetschek Group. Allplan Engineering is een krachtige BIM-oplossing die
optimaal past bij de werkprocessen van de bouwkundig en civieltechnische
ingenieurs, constructietekenaars en aannemers. Dankzij zijn directe verbinding
met Allplan Bimplus, het BIM cloud platform, is Allplan Engineering een
geïntegreerde BIM-oplossing, tot BIM-niveau 3.

+

PROFIEL WERKNEMER

We zijn steeds op zoek naar enthousiaste mensen om ons internationaal team te versterken. Een goede
basiskennis van stabiliteitsberekeningen en normen, zoals staal, beton, enz. is een vereiste. Je komt terecht
in een team en begint je carrière bij SCIA onder de begeleiding van ervaren teamleiders.
Gedrevenheid, een open geest, communicatieve vaardigheden, engagement en een goede talenkennis (NL,
FR, EN) zijn belangrijk.

+

VACATURES
Bouwkundige ingenieurs vormen een belangrijk deel van onze medewerkers. Zij vullen functies in, zoals
klantensupport, productontwikkeling, accountmanagement, enz.

+

HOE SOLLICITEREN?

Bekijk onze openstaande vacatures op www.scia.net/nl/company/jobs of stuur je spontane sollicitatie
en vragen naar: human.resources@scia.net
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REKENSOFTWARE VOOR ELK CONSTRUCTIETYPE
ÉÉN GEÏNTEGREERDE WERKOMGEVING VOOR OPTIMALE PRODUCTIVITEIT

START NU!

ENGINEER

Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en werk vandaag al met de
rekensoftware van je toekomstige werkgever.
Vraag vandaag via onze website:
• gratis software met alle rekenmogelijkheden én BIM-integratie
• een gratis groepsopleiding voor studenten
• technische gebruiksdocumentatie en theoretische achtergronden

www.scia.net/campus

esigned with

Designed with

NGINEER

© Mouton cvba

ENGINEER

DOWNLOAD JE GRATIS STUDENTENVERSIE
BEKIJK ONZE OPENSTAANDE VACATURES

www.scia.net

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

Sweco

Ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau
Sweco geeft vorm aan de steden en gemeenschappen van morgen.
Ons werk resulteert in duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en
toegang tot elektriciteit en zuiver water. Met 14.500 medewerkers in Europa
bieden we onze klanten de juiste expertise voor iedere situatie. We voeren
wereldwijd projecten uit in 70 landen. Sweco is Europa’s toonaangevend
ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau, met een omzet van ongeveer 16,5
miljard SEK (1,7 miljard EUR).
Sweco Belgium nv, met hoofdzetel in Brussel, stelt 930 medewerkers te
werk. Het landelijk netwerk bestaat uit 10 vestigingen.
Sweco Belgium nv is in vier divisies georganiseerd: Infrastructure, Buildings,
Industry en Energy. Elke divisie stemt haar dienstverlening af op specifieke
klantengroepen met bijzondere aandacht voor de verwachtingen van
en de meerwaarde voor de klant. Onze experten bieden meerwaarde
in advies, studie, ontwerp, engineering, uitvoering en management van
multidisciplinaire projecten. Dit zowel voor klanten in het bedrijfsleven als
bij de overheid.
De toekomst kan voor sommigen veraf lijken, maar is zeer nabij voor
Sweco. Onze gebouwinstallatieadviseurs werken momenteel aan het
binnenklimaat van een nieuw ziekenhuis dat binnen vijf jaar patiënten zal
opnemen. Onze verkeersingenieurs zijn een nieuwe ondergrondse metrolijn
aan het analyseren, die binnen tien jaar zal opengaan. Onze ruimtelijke
planners ontwerpen nu een project dat binnen 15 jaar zal uitgroeien tot een
levendige, dynamische stadswijk. Het is de taak van Sweco om een stap
vooruit te blijven. Het resultaat van ons werk wordt de toekomstige realiteit
voor anderen.

+

www.swecobelgium.be

Sweco Belgium nv
Vestigingen in Brussel,
Oudergem, Kortrijk, Gent,
Hasselt, Herentals,
Zwijndrecht, Zelzate,
Wavre, Berchem

+32 2 588 65 81

jobs@swecobelgium.be
Personeelsleden
930

PROFIEL WERKNEMER

Wil je met jouw werk een verschil maken? Dan moet je bij Sweco zijn. Bij ons is de toekomst niet veraf.
We ontwerpen vandaag de toekomst en zorgen dat alles wat we in de samenleving nodig hebben een
natuurlijk deel van morgen wordt: van zuiver water en verwarmde gebouwen tot efficiënt transport en
moderne ziekenhuizen. Succes vereist een nauwe samenwerking met onze klanten en een grondig inzicht
in hun behoeften. Een typische werknemer van Sweco is toegankelijk, betrokken bij zijn of haar klanten
en heeft een erkende expertise.

+

VACATURES

Of je nu net afgestudeerd bent of reeds over ervaring beschikt: wij verwelkomen je graag om de groei van
Sweco in België mee vorm te geven. Als net afgestudeerd ingenieur kan je bij Sweco, onder de vleugels van
ervaren ingenieurs, meewerken aan de meest uitdagende projecten.

+

HOE SOLLICITEREN?

Solliciteer via onze website: jobs.swecobelgium.be en vind jouw droomjob!
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WIL JIJ DE TOEKOMST VORMGEVEN?
Dan is Sweco je first choice employer! Sweco is het meest toonaangevende
ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau van Europa en telt zo’n 14.500
medewerkers, waarvan 1.000 in België. We blijven steeds één stap voorop
en geven elke dag vorm aan de wereld van morgen.
•
•
•
•
•

Samen met je collega’s werk je aan hoogstaande engineeringprojecten;
je werkt met de nieuwste softwarepakketten;
je krijgt een loopbaanpad op maat;
je volgt een uniek opleidingstraject;
je ontvangt een aantrekkelijk salaris met tal van extra voordelen.

We hanteren een vlotte en persoonlijke selectieprocedure
en maken graag tijd vrij om jouw vragen te beantwoorden.
Solliciteer nu via jobs.swecobelgium.be
Contact: Lindsey Cerpentier, Recruitment Coordinator
+32 2 588 65 81 - lindsey.cerpentier@swecobelgium.be

Trinseo © Tom D’Haenens

Wind Aan De Stroom - Haven Antwerpen © Tom D’Haenens

AZ Alma Eeklo © Tom D’Haenens

Tractebel
Engineering company

www.tractebel-engie.com

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, 4500 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. 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 behoort tot ENGIE, een wereldspeler die efficiënte oplossingen
biedt in energie- en infrastructuurdiensten.

+

PROFIEL WERKNEMER

Binnen Tractebel zijn we continu op zoek naar sterke en gemotiveerde
medewerkers voor onze projecten in de domeinen van stadsontwikkeling,
gebouwen, infrastructuur, energie en water.

Tractebel Engineering nv
Simon Bolivarlaan 34-36
1000 Brussel

+ 32 773 99 11

engineering@tractebel.
engie.com
Personeelsleden
4500

Hiervoor zijn we uiteraard op zoek naar ingenieurs, maar ook (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen,
mobiliteits-specialisten, enz. vinden bij ons een uitdagende job.
Als u op zoek bent naar een job als ingenieur, dan is een master in de ingenieurswetenschappen essentieel.
Op dit vlak zijn tal van oriëntaties mogelijk, gaande van architectuur, bio-ingenieur, elektromechanica,
bouwkunde, fysica, elektriciteit, IT, toegepaste wiskunde, automatisering, chemie,…

+

VACATURES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junior Project Engineer Ports & Waterways
Junior Project Engineer Acoustics & Vibrations
Junior Project Engineer HVAC
Junior Project Engineer Electricity
Junior Verkeerskundige - Verkeersplanning
Junior Engineer Roads-Hasselt, Gent, Antwerp
Junior Energy Efficiency Expert
Junior Structural Engineer Calculcation
Junior Structural Engineer
Environmental Consultant

+

HOE SOLLICITEREN?

Meer informatie over ons actueel job aanbod en hoe solliciteren vindt u op de website
tractebel-engie.be/nl/kom-bij-ons-werken.
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A11
Brugge

Finance City Tower
Marokko, Casablanca

Transport

Dok Zuid
Antwerpen

Public Space

Tertiary buildings

ENGIE Lab
Linkebeek

Energy efficiency

Verbreding haventoegang
Oostende

+

WEETJES

•
•
•

Kantoren in 33 landen
Projecten in meer dan 140 landen
€ 675 miljoen omzet

Ports

Alternatievenonderzoek
Zeebrugge

Locks

Vandenbussche NV
Aanneming

www.vandenbusschebouw.be

Bouwonderneming Vandenbussche NV uit Aalter is een erkende klasse 8
aannemer voor de bouw en renovatie van bedrijven en residentiële gebouwen in
Oost- en West-Vlaanderen. We zijn actief in zowel de appartementenbouw als de
utiliteitsbouw zoals culturele centra, parkings, zwembaden, musea, ziekenhuizen,
woon- en zorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, banken, kantoorgebouwen...
De focus ligt op klasse 6 tot klasse 8 projecten.
Aan bouwheren bieden we ook de “Wij trekken uw plan”-formule aan, waarbij
Vandenbussche via co-engineering het volledige bouwtraject voor zijn rekening
neemt (van studies tot oplevering).

Vandenbussche NV
Groendreef 21
9880 Aalter

In de Vandenbussche Groep zitten, naast het aannemingsbedrijf, ook nog de
bedrijven Akko (onderhoud, aanpassingswerken en herstellingen na oplevering),
Corabo (nieuwbouw- en renovatieprojecten in eigen beheer), Sterq (prefab beton)
en Qubus (houtskeletbouw, gevelbekleding, interieurafwerking voor grote en
kleine projecten met focus op hout).


09 325 75 75

Ondanks de grote capaciteit en draagkracht blijft Vandenbussche trouw aan
de waarden en attitude van een familiale onderneming, met een no-nonsense
mentaliteit en een duidelijke langetermijnvisie. We hebben een transparante en
ondersteunende structuur waar interne communicatie centraal staat.


info@vandenbusschebouw.be
Personeelsleden
125 medewerkers
(70 bedienden, 55 arbeiders)

Daarnaast bieden we onze werknemers via ons opleidingsprogramma Vandenbussche Academy een ruime waaier aan
opleidingen en ontwikkelingskansen aan. Dit kan gaan zowel om technische vaardigheden als veiligheidsbewustzijn
en soft skills.
Werken bij Vandenbussche staat ook voor tal van randactiviteiten gecombineerd met een goede groepssfeer en
aandacht voor een gezonde work-life balance. Jaarlijks worden activiteiten georganiseerd voor onze medewerkers:
nieuwjaarsreceptie, zomerdrink en nieuwelingendrink, evenals ook babbelboxen en werfbezoeken.

+
•

PROFIEL WERKNEMER

•
•
•

Ingenieur bouwkunde
Communicatief sterk met een goede portie overtuigingskracht
Organisatorisch en planmatig talent
Ondernemend, verantwoordelijk, enthousiast en respectvol

+

VACATURES

Bij Vandenbussche zijn we steeds op zoek naar nieuw talent! Ingenieurs Bouwkunde kunnen bij ons in verschillende
functies starten, zoals projectleider, werfleider, calculator... Neem zeker een kijkje op onze website www.
vandenbusschebouw.be/jobs voor een actueel overzicht van onze vacatures.
Schoolverlater of reeds ervaring? Iedereen kan in aanmerking komen. Dankzij ons opleidingsprogramma kan je op
elk moment in je carrière starten bij ons met de nodige ondersteuning en kansen om jezelf te ontwikkelen.

+

HOE SOLLICITEREN?

Geïnteresseerd? Solliciteren kan eenvoudig door uw cv en motivatiebrief te uploaden op onze website
www.vandenbusschebouw.be/jobs. Wij hopen u snel te mogen verwelkomen!
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Utilit
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bouw
Maak kennis met onze bouwfamilie
vandenbusschebouw.be/over-ons

facebook.com/VandenbusscheNV

linkedin.com/company/vandenbussche-nv

instagram.com/vandenbusschenv

Van Laere nv
Aanneming

www.vanlaere.be

Van Laere nv is een algemene aannemer klasse 8 met een focus op
diverse grote bouwprojecten. We worden gekenmerkt door een erg
familiale bedrijfscultuur. Door een zeer laagdrempelige communicatie te
onderhouden zorgen we niet alleen voor een no-nonsens cultuur, maar
ook voor korte communicatielijnen.
Bovendien kan je rekenen op een erg persoonlijk aanpak. Of het nu
gaat over een persoonlijk opleidingsplan, een nauwe opvolging door
verschillende evaluatiegesprekken of een atypisch doorgroeitraject, we
proberen er steeds voor te zorgen dat je een job op jouw maat uitvoert.

Van Laere nv
Antwerpsesteenweg 320
2070 Zwijndrecht


03 252 20 20

+

PROFIEL WERKNEMER

Wij zijn steeds op zoek naar kandidaten die willen werken of stage doen
op onze werven, maar ook op het hoofdkantoor in Zwijndrecht. Je kan
bij ons terecht met een Bachelor diploma bouwkunde, alsook met een
diploma Industrieel of Burgerlijk ingenieur bouwkunde.


thierry.ysebaert@vanlaere.be

Personeelsleden
+/- 300 werknemers

Wij staan steeds open voor mensen met teamspirit die oprecht, gedreven
en leergierig zijn.

+

VACATURES

Typische vacatures waarvoor je in aanmerking kan komen:
•
Calculator
•
Werkvoorbereider (om door te groeien naar projectleider of werfleider)
•
BIM-Modelleur
•
Landmeter

+

HOE SOLLICITEREN?

Heb je een vraag over Van Laere of heb je een interessante vacature gezien? Aarzel dan niet om ons te
contacteren! Alle contact blijft steeds vrijblijvend en we helpen je graag verder. Zo hoef je je alvast geen
zorgen te maken dat je misschien de job van je leven hebt gemist.
Vergeet ook alvast geen kijkje te nemen op de vacaturepagina van onze website (www.vanlaere.be).
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© Sweco Belgium

Wist je dat ...
-

… Van Laere reeds meer dan 80 jaar bestaat?

-

… we ondertussen meer dan 700 bouwprojecten hebben gerealiseerd in België?
(zowel gebouwen als burgerlijke bouwkunde)

-

… onze volledige organisatie stuk voor stuk bestaat uit knappe koppen en we jaar
lijks ongeveer 6 à 10 pas afgestudeerden aanwerven met een diploma bouwkunde?

-

…er naast verschillende jaarlijkse afterworkactiviteiten, we ook een eigen
voetbalteam, loopclub en VLeventteam hebben?

-

…iedereen bij ons jaarlijks een persoonlijk opleidingsplan krijgt om verder te blijven
groeien?

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,
distributie- en 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.

+

Visser & Smit Hanab
Langerbruggekaai 3
9000 Gent

09/371 71 71

solliciteren@vshanab.be
Personeelsleden
430

PROFIEL WERKNEMER

Ben jij student burgerlijk ingenieur bouwkunde? En ben je gedreven, gepassioneerd en gebeten
door onze activiteiten? Dan heb jij het perfecte profiel om bij ons aan de slag te gaan!
Wij zijn op zoek naar mensen die voldoen aan de nodige kwalificaties, en vinden het belangrijk
dat iemand kan aarden in onze bedrijfscultuur. Verbinden staat bij ons centraal: het zit in ons
DNA, het is wat we doen, wie we zijn.

+

VACATURES

• Werfleider
• Calculator
• Projectvoorbereider

+

HOE SOLLICITEREN?

Interesse? Stuur dan je CV en motivatiebrief door per mail ( solliciteren@vshanab.be) of per post.
Op basis hiervan zullen wij een gerichte selectie maken. Indien je geselecteerd bent, zullen we
een eerste gesprek inplannen met onze HR-manager en een afdelingsdirecteur. Na een positief
eerste gesprek zal vervolgens duidelijk worden in welke afdeling of in welke functie je ambities en
mogelijkheden liggen. Als laatste volgt een gesprek met de afgevaardigd bestuurder. Hierna zal je
hoogstwaarschijnlijk een loonvoorstel mogen ontvangen. Wij hopen je dan te mogen verwelkomen
op je eerste werkdag om ons team te versterken. Er zal een persoonlijk ontwikkelingsplan voor je
klaar liggen dat zowel vertrekt vanuit je functieprofiel, als je noden.
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Visser & Smit Hanab telt 430
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 Architects & Engineers is een multidisciplinaire architectuur- en engineeringgroep,
actief in Healthcare Design en Building Engineering, met vestigingen in Brussel,
Charleroi, Merelbeke, Roeselare, Ho Chi Minh (Vietnam) en Hanoi (Vietnam).
Architecten, vastgoedontwikkelaars, industriële klanten en overheden doen beroep
op VK voor engineering van gebouwen, industriële faciliteiten en openbare ruimtes. In
dit opzicht is duurzaam bouwen een topprioriteit voor ons. Onze afdelingen speciale
technieken, stabiliteit en infrastructuur zijn vertrouwd met de nieuwste technologieën en
zetten volledig in op BIM.
Samen met de bouwheren en architecten werken onze ingenieurs aan duurzame
oplossingen. Enkele van onze huidige belangrijke projecten: de Möbius torens in Brussel,
de nieuwe ziekenhuizen in Antwerpen (ZNA) en Charleroi (GHdC), talrijke retail projecten
(uitbreiding van het commercieel complex l’Esplanade in Louvain-La-Neuve, uitbreiding
van het Woluwe Shopping Center, projecten in Waterloo,...), het nieuwe VRT-gebouw in
Schaarbeek en de renovatie van het oude Rijksadministratief Centrum in het centrum van
Brussel; alsook talrijke residentiële projecten. VK heeft eveneens talrijke symbolische
referenties :
Gerechtsgebouw Antwerpen, Politietoren in Charleroi, Nieuwe NATO hoofdkwartier in
Brussel, UP-site toren (de hoogste residentiële toren in België),...

+

WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU BETEKENEN?

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 geldingen van het bedrijf.

Guldensporenpark
Gebouw A n° 4
9820 Merelbeke
Brugsesteenweg 210
8800 Roeselare
Clemenceaulaan 87
1070 Brussel
Avenue Georges
Lemaître 54
6041 Charleroi


0474 99 63 15


martine.d@vkgroup.be
Personeelsleden
264

Als kennisbedrijf voorziet VK een centrale rol voor Advanced Engineering. Advanced Engineering verzamelt onze
topexperten, en versterkt continu de innovatieve kracht en technische kwaliteiten van onze dienstverlening. Daar
worden niet alleen onze klanten en projecten, maar via interne kennisdeling ook onze medewerkers beter van. Zo
kan ook jij bijdragen tot een continu innovatiever en kwaliteitsvoller VK.
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.

+

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?

VK Architects & Engineers biedt je, naast een aantrekkelijk remuneratiepakket, een stabiele betrekking in een
internationaal georiënteerd bedrijf in volle expansie, met een duidelijke langetermijnvisie en permanente aandacht
voor innovatie en duurzaamheid, maar bovenal voor de vorming & ontwikkeling en het welzijn van zijn medewerkers.
Je werkt mee - als lid van een gepassioneerd team - aan tal van interessante, grootschalige projecten in binnen- en
buitenland.

+

GEINTERESSEERD IN EEN JOB BIJ VK?

Bouw jij mee aan de toekomst van VK en realiseer je zo je eigen ambities? Klik dan op onderstaande link voor een
overzicht van onze vacatures:
https://www.vkgroup.be/nl/career/ en neem een kijkje op ons YouTube kanaal voor een aantal van onze
projecten : https://www.youtube.com/user/vkarchandeng.
We ontvangen ook graag spontaan je cv. Je reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.
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Ready to (de)sign?

Quatuor, Brussel
arch. & copyright Jaspers-Eyers

AZ Sint-Maarten, Mechelen
Arch. VK
De Krook, Gent
arch. RCR arquitects, Coussée & Goris

HospitaCité, Brussel
arch. & copyright VK - Michel Rémon

Solvay, Brussel
arch. & copyright Hammer Schmidt Lassen

Wintercircus, Gent
arch. Kempe Thill, Baro, SUM
- werfbezoek Poutrix 2018

Willemen Groep
Bouwgroep

www.willemen.be

WILLEMEN GROEP is vandaag de grootste familiale Belgische bouwgroep.
De uitbouw van onze 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). Kumpen werd in 2018 helemaal
geïntegreerd*.
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. De laatste jaren
zijn we in toenemende mate actief in het buitenland: enerzijds om vorm te geven
aan onze groeiplannen en anderzijds als antwoord op de stijgende vraag vanuit
een aantal opkomende markten. Vooral in Centraal- en Oost-Europa en in Afrika
willen we onze expertise aanwenden. Een prestigieuze internationale referentie
is zeker de ambassade die we bouwden in Kinshasa, het eerste passiefgebouw
in Centraal-Afrika. In de haven van Tanger bouwen we op dit moment op een site
van 53 hectare aan een nieuwe containerterminal met 1.200 meter kaailengte.
Het wordt een van de meest technisch geavanceerde containerterminals ter
wereld.

Willemen Groep NV
Boerenkrijgstraat 133
2800 Mechelen
Personeelsleden
2300

Onze groep telt zo’n 400 medewerkers jonger dan 36 jaar. WINGS brengt hen op regelmatige basis met
elkaar in contact tijdens leuke en leerrijke netwerkactiviteiten. Op die manier brengen we de kennis verspreid
over alle bedrijven enkele keren per jaar samen. Sinds enkele jaren worden allerlei opleidingen gebundeld in
de WILLEMEN ACADEMY, ons eigen opleidingsinstituut. Onder de noemer ‘Masterclass’ bieden we onze
projectleiders en werfondersteunende ingenieurs kwalitatief hoogstaande opleidingsprogramma’s aan.
In totaal hebben we 2.300 medewerkers en doen we beroep op een veelvoud hiervan om onze werven vorm
te geven. Over alle filialen heen wordt een jaarlijkse omzet van 750 miljoen euro gerealiseerd. In 2013 kreeg
onze groep de gerenommeerde onderscheiding ‘Onderneming van het Jaar’.
*Op 1 juli 2018 zijn Willemen General Contractor en de bouwafdeling van Kumpen gefuseerd tot Willemen Construct. Wegenbouwers Aswebo
en Aannemingen Van Wellen smolten samen met de infra-afdeling van Kumpen tot Willemen Infra.

+

VACATURES

+

•
•
•
•
•

Junior Werfleider
Junior Projectleider
Junior Calculator
Junior Werkvoorbereider
BIM Modelleur

We zijn steeds 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.

+

HOE SOLLICITEREN?

PROFIEL WERKNEMER

Solliciteren kan online via onze website www.willemen.be/jobs, waar je een overzicht vindt van al onze
vacatures.
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 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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A11
Brugge - Westkapelle

Elisabeth Center
Antwerpen

Renovatie start- en landingsbanen
Brussels Airport

VAC
Gent

+

MAS
Antwerpen

Ontdek meer
projecten op
willemen.be/projecten

TESTIMONIALS

Brecht
Projectleider

Alex
Werfleider

Leeftijd
30 jaar

Leeftijd
35 jaar

Studies
Bouwkunde
(KaHo Sint-Lieven Aalst)

Studies
Bouwkunde
(KaHo Sint-Lieven Aalst)

Afstudeerjaar
2010

Afstudeerjaar
2007

Bedrijf
Cosimco (www.cosimco.be)

Bedrijf
Willemen Infra (www.willemeninfra.be)

Job
“Als Projectleider sta ik mee aan de wieg van grote
projecten. Het is mijn taak om de werf binnen de
vooropgestelde termijn en binnen budget op te
leveren. De tevredenheid van de klant staat daarbij
centraal. Eens het project helemaal afgewerkt is,
geeft dat een enorme voldoening. Interne opleidingen zorgen er voor dat onze kennis steeds up-todate blijft.”

Job
“Een Werfleider moet een beetje een duizendpoot
zijn: plannen, opvolgen, controleren… Het hoort
er allemaal bij. Als onze bouwvakkers met een
probleem zitten, komen ze naar mij. Dat is fijn, want
praktisch nadenken over hoe we de dingen kunnen
aanpakken is helemaal mijn ding. Ook de vele
sociale contacten is een ferme plus aan mijn job:
naast de bouwvakkers communiceer ik dagelijks
met leveranciers en onderaannemers.”

Willy Naessens Group
Aanneming, productie

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.

+

www.willynaessens.be

Willy Naessens Group
Kouter 3
9780 Wortegem-Petegem

056 69 46 86

helena-l@willynaessens.be
Personeelsleden
1300

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.

+

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

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

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

Witteveen + Bos
Ingenieursbureau

Witteveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten voor projecten
in de sectoren water, infrastructuur, milieu en bouw. Typerend voor onze
werkwijze is de multidisciplinaire projectaanpak. Onze opdrachtgevers
zijn overheden, het bedrijfsleven, industrie en verschillende soorten
samenwerkingsverbanden. Wij werken internationaal vanuit twee kantoren
in België en zeventien in het buitenland. We zijn deskundig, betrouwbaar en
betrokken.
Onze elfhonderd medewerkers zijn specialisten die hun expertise en
kwaliteit kwijt kunnen in hun werk. Partnership is voor hen het sleutelwoord.
Partnership met de opdrachtgevers en met Witteveen+Bos. Ook innovatie
en persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staan centraal want ons werk
vraagt steeds om nieuwe kennis en nieuwe verantwoordelijkheden.
W+B is een bedrijf waar medewerkers zich thuis voelen, waar kwaliteit
hoog staat aangeschreven en dat graag een stapje extra zet, niet alleen
voor de opdrachtgevers maar ook voor onze medewerkers.
De eigendomsstructuur van Witteveen+Bos is gebaseerd op volledige
financiële werknemersparticipatie. Dit betekent dat alle aandelen van
Witteveen+Bos N.V. volledig in handen zijn van eigen medewerkers.
Het participatiesysteem is uniek en past bij een kennisintensieve en
hoogopgeleide organisatie als Witteveen+Bos. Het stimuleert de
betrokkenheid en het ondernemerschap en draagt bij aan het succes en de
continuïteit van ons bureau.

+

www.witteveenbos.com

Witteveen+Bos
Belgium NV
Posthoflei 5 bus 1
2600 Berchem
Gorislaan 49
1820 Steenokkerzeel

+32 (0)3 286 75 75

belgium@witteveenbos.com
Personeelsleden
85 (België)
1130 (Wereldwijd)

PROFIEL WERKNEMER

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?

+

VACATURES

•
•
•
•

geotechnisch ingenieur
projectingenieur burgerlijke bouwkunde
werfingenieur
3D ontwerper

+

HOE SOLLICITEREN?

Solliciteer online via onze website www.witteveenbos.com
Voor verdere inlichtingen kan je contact opnemen met Kristof Myncke: 0477 46 60 05.
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1

3

2

4

5

6

1. Noordzeeterminal
Haven van Antwerpen

3. Logistiek Park Waasland
Beveren-Waas

5. Ontwerp tunnelcontrolecentrum
Antwerpen

Ontwerp van haveninfrastructuur is van

Een mooi staaltje waar de omgevingsvergunning

Een pareltje waar architecturale vormgeving

oudsher onze specialiteit. Of het nu

en korte doorlooptijden bij uitvoering een eerder

gecombineerd wordt met een complexe uitrusting

gaat om kaaimuren, sluiscomplexen,

eenvoudig ontwerp van wegenis, riolering,

voor het controlecentrum. Wordt niet gerealiseerd,

haveninfrastructuur, baggerwerken,…: overal

afwatering en grondverzet toch omtoveren in

maar wel al een voorbeeld voor andere ontwerpen.

ter wereld adviseren wij havenbedrijven,

een uitdagend project. Door de korte doorloptijd

concessionarissen en aannemersconsortia.

konden de eerste bedrijven zicht tijdig vestigen op

2. Oosterweelverbinding
Antwerpen

de nieuwe site!

6. Oosterweel project Scheldetunnel
Antwerpen, evacuatie modellering
in Virtual Reality

De ingenieurs van Witteveen+Bos ontwerpen

4. Neo GBW
NEO sportpark Heizel

mee aan het grootste infrastructuurproject

Op en rond de Brusselse Heizelsite staan heel wat

tunnels, metrostations,…. is een complexe

dat de Belgische markt momenteel kent.

projecten op stapel. Een van de eerste dossiers die

onderzoeksmaterie. Witteveen+Bos heeft voor

Specialiteiten hierbij zijn onder meer de

doorgaan en wij mogen ontwerpen, is het nieuwe

de Oosterweeltunnel alle simulatie en scenario’s

ontwerpen voor de tunnels onder de Schelde

sportpark aan de voet van het Atomium. Futuristische

uitgewerkt wat betreft brandveiligheid en

of kanaaldokken.

gebouwen maken de nieuwe sportsite ‘af’.

evacuatiemogelijkheden.

Evacuatiemogelijkheden bij brand en andere
calamiteiten in ondergrondse parkings,

CURRICULUM VITAE

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

1

LAYOUT
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 A4-pagina’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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“The greatest teacher I know is the job itself”
James Cash Penney

Poutrix vzw
www.poutrix.be
Technologiepark Zwijnaarde 904 - 9052 Gent
info@poutrix.be

