Voorwoord
Mathias De Smedt
Poutrix Voorzitter

Beste studenten,
Voor enkelen onder jullie is het laatste jaar aangebroken. Het jaar waarin je voor de laatste keer kan
genieten van het studentenleven, waarin jullie je laatste examens afleggen, waarin jullie bloed, zweet en
tranen investeren om die thesis af te krijgen, maar ook het jaar waarin jullie kiezen over wat na de studies.
Voor de meesten zal dit wellicht een job in de bouwsector zijn. Anderen onder jullie zijn misschien op zoek
naar een stage, of zijn gewoon nieuwsgierig naar wat het volgende hoofdstuk te bieden heeft.
Poutrix wil jullie hierbij graag helpen. Er zijn dan ook vele vragen te beantwoorden. Wil je in een studiebureau gaan werken, of toch liever bij een aanneming? Wil je je grenzen verleggen en de wereld verkennen of
is het vertrouwde België je meer genegen? Voor elk is er wat wils.
In deze catalogus worden al onze sponsors voorgesteld. Het geeft een handig overzicht van welke mogelijkheden de bouwsector te bieden heeft. Op de eerstvolgende pagina’s vind je een overzicht van alle
bedrijven en in welke tak van de bouwkunde ze actief zijn. Op die manier kan je de zoektocht voor jezelf
wat makkelijker maken. In deze bedrijfscatalogus stelt elk bedrijf zich voor, waarbij je ook hun kenmerken,
projecten, sollicitatieprocedure en niet te vergeten hun vacatures kan terugvinden. Achteraan vind je ook
nog enkele tips om van je curriculum vitae een waar succes te maken. Ga zeker ook een kijkje nemen op
https://www.poutrix.be/vacatures/ waar je enkele vacatures van onze partners kan terugvinden.
Deze catalogus kan een handige steun zijn bij het zoeken naar het bedrijf dat bij jou past. Of je nu op zoek
bent naar een stage, een eerste job, of je wil wat meer weten over een bepaald bedrijf, grijp hier dan gerust
naar terug en wie weet solliciteer je binnenkort bij je droombedrijf!
Daarnaast zou ik ook van de gelegenheid gebruik willen maken om onze sponsors te bedanken. Door hun
steun en vertrouwen zijn we elk jaar in de mogelijkheid om jullie de beste kansen te bieden om jullie te laten
kennismaken met wat de bouwkunde allemaal te bieden heeft. Ook onze bestuursleden van PR en Pers
verdienen een extra woordje van dank voor het samenstellen van deze mooie catalogus.
Het voltallige Poutrix-bestuur wenst je alvast veel succes met je zoektocht!

Mathias De Smedt
Voorzitter 2019-2020
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BEDRIJVEN

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 leeg blad of terrein 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.
Alpha-studieburo is een onafhankelijk familiebedrijf waarbij zowel de
bedrijfsleiding als de werknemers gezamenlijk op de werkvloer de
toevertrouwde opdrachten uitvoeren. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk
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 het totaalverhaal van
bouwprojecten van diverse aard en omvang. 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 in, vaak intensief, overleg 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 zijn er twee openstaande vacatures: projectingenieur (projectbeheer, -organisatie
en werfopvolging) en stabiliteitsingenieur (studies geotechniek/beton/staal/nieuwe materialen en
uitvoeringscontrole). Goede gemotiveerde mensen zijn altijd welkom.

+

SELECTIEPROCEDURE /HOE SOLLICITEREN?

Een sollicitatie gebeurt zonder veel formaliteiten. Bij interesse om mee te bouwen aan onze projecten kan
u een mail sturen aan gerda.peiffer@alpha-engineering.be. U zal op korte termijn uitgenodigd worden
voor een gesprek, waarin u zichzelf voorstelt en we op basis van uw interesses en capaciteiten de vacature
verder invullen.
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Oosterweel – voorbereidende werken (Civiele
Techniek)
Waterbouwkundige/geotechnische werken,
geluidsschermen

Stabiliteit staalstructuur en beglazing buik
Havenhuis
Antwerpen

Studie fietstunnels, bustunnel en keermuren
R71 x N702; Hasselt

Studie terminal, voetgangerstunnel, verharding en riolering, Deurganckdok, Beveren

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 bestaat inmiddels meer dan 40 jaar.

Arcade

Ontwerp- en engineeringbureau

www.arcade-eng.com

Arcade is een multidisciplinair bouwkundig studie, ontwerp en engineering
bureau opgericht in 1986 te Antwerpen. Momenteel telt Arcade een 47-tal
medewerkers verspreid over 2 vestigingen in Antwerpen en Hasselt.
Dankzij onze gekwalificeerde medewerkers, onze uitrusting en specifieke
geselecteerde partners realiseerden wij in deze periode talrijke projecten in
binnen- en buitenland. Arcade streeft naar een integrale aanpak voor elk project
met oog voor de specifieke wensen van elke individuele klant. Hiervoor hebben
wij de nodige kennis en ervaring in huis om bouwheren een totaalpakket aan
diensten aan te bieden. Arcade kan instaan voor ontwerp van logistieke en
industriële projecten, (technische) omgevingsaanleg, studies stabiliteit
& studies gebouwentechnieken, zowel voor nieuwbouw als verbouwingen.
Hierin dragen wij de uiterste zorg voor een gedetailleerde en duidelijke
uitwerking van het lastenboek, de meetstaat en de uitvoeringstekeningen.
Dit alles uitgewerkt volgens de laatste BIM standaarden. Wij verzekeren een
continue werfopvolging en staan steeds ter beschikking van onze klanten om
eventuele problemen snel en efficiënt op te lossen.
Overige aanvullende diensten bestaan uit: EPB-verslaggeving, dynamische
gebouwsimulaties, haalbaarheidsstudies hernieuwbare energie, projectmanagement, BIM-coördinatie etc.

+

Contact
Groeningenlei 132
2550 Kontich
Trichterheideweg 2
3500 Hasselt

+32 3 239 58 75
Personeelsleden
47

PROFIEL WERKNEMER

Om onze teams in Antwerpen en Hasselt te versterken zoeken wij enthousiaste, dynamische en
ambitieuze mensen met een proactieve houding en de motivatie om te willen groeien binnen uitdagende
projecten. Arcade biedt een open cultuur waar alle ideeën welkom en bespreekbaar zijn.

+

VACATURES

Heb je interesse in een job als stabiliteitsingenieur, HVAC ingenieur, ingenieur elektriciteit, BIM Coordinator,
BIM manager, logistiek ontwerper, projectleider infra? Maak je zo snel mogelijk kenbaar. Moet je nog een
jaar studeren, maar wil je toch al eens proeven van het bedrijfsleven door middel van een stage: let us know!

+

HOE SOLLICITEREN?

Interesse om ons team te versterken? Aarzel zeker niet je CV en motivatiebrief te bezorgen aan
as@arcade-eng.com Een verder kennismakend gesprek wordt dan snel ingepland.
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Renovatie Handelsbeurs - Antwerpen
Studie stabiliteit

Malt in Motion - Antwerpen
Logistiek ontwerp, studie stabiliteit & technieken

Inkomzone + Skywalk - Zoo Antwerpen
Studie stabiliteit & technieken

Zeeland Sugar Terminal - Terneuzen
Logistiek ontwerp, studie stabiliteit & techniek-

Residentie Sky One - Leuven
Studie stabiliteit

Waterkrachtcentrale & pompinstallatie Hasselt
Studie stabiliteit

Arcadis

Ontwerp- en adviesbureau
Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en
consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde
omgeving. Dankzij de unieke combinatie van grondige sectorkennis en
dienstverlening op het vlak van ontwerp, advies, technieken, project- en
programmamanagement, creëren we samen met onze klanten uitzonderlijke
waarde doorheen de volledige levenscyclus van gebouwde en natuurlijke
assets.
Het is onze passie om de kwaliteit van leven te verbeteren. En het mooie is,
dat we dagelijks bewijzen dat we daarmee bezig zijn. Zo dragen we bij aan
de antwoorden op grote uitdagingen als verstedelijking, schaarsheid van
water en hulpbronnen, en klimaatverandering.
Maar Arcadis wil ook een eersteklas werkgever zijn die van deze expeditie
een plezierreis maakt!
Een zinvolle carrière
Werken bij Arcadis is meer dan een job, het is een unieke kans voor u om
een zinvolle carrière uit te bouwen bij een toonaangevend internationaal
bedrijf.
Wij bieden vele programma’s aan waarmee je als professional kunt groeien
en je kennis en vaardigheden kunt ontwikkelen in een flexibele omgeving.
Onze professionele groeimogelijkheden worden ook ondersteund door onze
grootste aandeelhouder. De Lovinklaan Foundation, een stichting geleid
door medewerkers van Arcadis, investeert in programma’s zoals Expeditie
DNA, Quest, Global Shapers en Shelter, die Arcadians helpen groeien en
hun volledige potentieel te bereiken.

+

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)

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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O

VACATURES

Arcadians hebben uiteenlopende ervaringen en achtergronden. Wij bieden carrièremogelijkheden voor
ingenieurs, planners, bedrijfsadviseurs, adviseurs op het gebied van kostenbeheer, milieuadviseurs,
wetenschappers, architecten, project-en programmamanagers en nog veel meer.
Voor een overzicht van onze vacatures, kan je terecht op onze jobsite: careers.arcadis.com. Tijdens Terra
Arcadia (volgende editie op 14 en 15 februari) krijg je een unieke kans om kennis te maken met onze
medewerkers en projecten. Volg onze social mediakanalen om op de hoogte te blijven als de inschrijvingen
openen!

+

C

PROFIEL WERKNEMER

We zijn op zoek naar mensen die onze passie voor het verbeteren van de kwaliteit van leven delen. Het is
wat ons inspireert en ons verenigt. Je komt terecht in een gemeenschap van 28.000 mensen in meer dan
70 landen die de toekomst durven vorm te geven.
Je krijgt de kans om te werken aan carrièreveranderende projecten die steden duurzamer maken, advies
geven over veiligere energieoplossingen of een bijdrage leveren aan het smart denken achter grote
infrastructuurprojecten over de hele wereld.

+

G

M

CREATING
A SUSTAINABLE FUTURE BY…

Globalization

Urbanization

Mobility

Asset-Productivity

Climate change

Sustainability

Scarcity

Energy

…addressing
the world’s
most pressing
challenges

Natural Resources

TRANSFORM YOUR WORLD

Oosterweel & covering ringroad Antwerp

Mobility masterplanning for several cities

Offshore windenergy farm & grid

Marine Spatial Planning for the Northsea

Arcelor Mittal Site Based Team

Climate adaptation plan Ghent

www.arcadis.com
careers.arcadis.com

Artes Group
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.
Onze specialisatie in projectontwikkeling uit zich in Artes Projects en
CAAAP, een dochterteam van dedicated developers. Artes Prefab zorgt
voor de interne productie van prefabbeton en Van Maele is de jongste telg
in onze familie. Het installatiebedrijf specialiseert zich in sanitaire en HVAC
uitrusting en maakt daarmee Artes Group compleet.

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

03 744 07 44

info@artesgroup.be

+

PROFIEL WERKNEMER

•
•
•
•

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

+

VACATURES

Personeelsleden
700

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.artesgroup.be/werken-bij, 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.

BESIX
Bouwbedrijf

www.besix.com

BESIX Group is een toonaangevende multidisciplinaire Belgische groep, actief
in de bouw-, vastgoedontwikkelings- en concessiesector.
BESIX Group werd opgericht in 1909 en kende de laatste jaren een
indrukwekkende groei. BESIX Group is zowel aanwezig in Noord- en OostEuropa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten via haar dochteronderneming Six
Construct, als in Canada en Australië.
BESIX Group onderscheidt zich binnen de sector voornamelijk door een in-house
Engineering-afdeling, die een ruime ervaring heeft op het vlak van geotechniek,
beton technologie, methodes, planning en BIM- en System Engineering-tools.
In 2018 heeft de Groep een omzet gerealiseerd van EUR 2,5 miljard. De Groep
stelt 15.000 medewerkers met meer de 80 verschillende nationaliteiten tewerk
in 25 landen. Voor meer informatie: www.BESIX.com
Carrière binnen BESIX
Als Young Professional binnen BESIX kom je terecht in een tof team met ervaren
collega’s die hun ervaring met je delen. Binnen BESIX hebben we 150 interne
opleidingen en trainingsprogramma’s specifiek voor jonge ingenieurs. Het is
belangrijk om te weten dat je eenvoudig kunt schakelen tussen verschillende
departementen/werven. Het is aan jou om te bepalen welke richting je opgaat!
Binnen de BESIX Group kan je zelf je carrière pad definiëren!

+

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

Kies een spannende carrière met eindeloze mogelijkheden binnen een multinationaal Belgisch bedrijf. Als
jonge ingenieur kan je starten in verschillende functies: Junior Tender Engineer, Junior Structural Engineer,
Junior Methods Engineer, Junior Planning Engineer, Junior MEP Engineer, Junior Technical Office Engineer,
Site Superintendent, etc.
We willen benadrukken dat je ook direct kunt beginnen op onze werven!

+

HOE SOLLICITEREN?

Ben je afgestudeerd als ingenieur bouwkunde of elektromechanica? Kom naar onze Job Fairs met vragen
en schrijf je in op onze BESIX Young Professional Days (BYPD) die elk jaar in maart en april worden
georganiseerd. Inschrijven op de BYPD is de officiële manier om je bij BESIX aan te melden als starter! Ga
naar onze carrière site en solliciteer nu op de BYPD-vacature!
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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 speciale 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 :
•
•
•
•
•

BM Engineering

Studies speciale technieken
Studies stabiliteit
Project Engineering
Civil Engineering
BIM : Building Information Modeling

BM Engineering werkt met 61 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.

+

Beneluxlaan 1A
8500 Kortrijk

+32 56 28 26 20

info@bmengineering.be
Personeelsleden
61

PROFIEL WERKNEMER

Wie? 		

Master ingenieurswetenschappen, master industriële wetenschappen

Wat? 		

Projectingenieur stabiliteit, speciale technieken of civiel- en infrastructuurwerken

Wij hebben altijd plaats voor gemotiveerde en geëngageerde mensen, die een project van A tot Z – van
voorbespreking over berekening tot werfopvolging – graag in handen willen nemen, met een goed vermogen
om logisch te redeneren en probleemoplossend te denken. Vlot in de omgang, sociaal en teamgericht.

+

VACATURES

BM Engineering is steeds geïnteresseerd om nieuwe gemotiveerde en dynamische mensen te ontmoeten
die zin hebben deel uit te maken van ons team. Wij hechten naast een goede opleiding nl. ook belang aan
iemands persoonlijkheid en kwaliteiten.

+

HOE SOLLICITEREN?

Getriggerd en warm voor een job bij BM Engineering? Stuur uw CV en motivatie naar
cc@bmengineering.be om uitgenodigd te worden op een eerste kennismakend gesprek. Aarzel niet!
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Plopsa Hotel - De Panne

Ghelamco - Diegem

The One - Blankenberge

Waterfront - Waregem

+

WEETJES

• Door het personeel wordt maandelijks een uitje gepland onder de collega’s. Zo gingen we dit jaar
al eens tennissen, karten, badmintonnen, fietsen, kubben, …en zoveel meer!
• Elk jaar organiseren wij een toffe teambuilding. Dit jaar trokken we met z’n allen op vrijdag 4
oktober naar Oostende voor een interactieve dag met go-carts, elektrische steps en fietsen. We
dineerden ’s avonds met zicht op zee en overnachtten in het gekende hippe hotel Upstairs.

BRUNEL
Consultancy

www.brunel.be

Eén werkgever, vele mogelijkheden!
Wie is Brunel?
In 1975 vond ingenieur Jan Brand vanuit een klein kantoor in Nederland een tijdelijke
job voor een collega-ingenieur. Deze eerste plaatsing luidde het begin in van een
wereldwijd succesverhaal.
Vandaag is ons bedrijf over de hele wereld actief, met meer dan 14.500 werknemers
in 117 kantoren, verspreid over 44 landen. Binnen België zijn we actief in heel België,
van projecten in West-Vlaanderen tot projecten in Luik. Meer dan 220 consultants,
in de vakgebieden Engineering, ICT en Life Sciences vertegenwoordigen Brunel bij
onze klanten.
Wat doen we?
Brunel is gespecialiseerd in projectmanagement, consultancy en projectsourcing.
Maar wat is nu het interessantste voor jou?
Projectsourcing
Wat in hemelsnaam is projectsourcing? Projectsourcing is het voorzien van
specialisten (jij dus!) voor een vaste periode of voor bepaalde werkzaamheden
binnen een organisatie. Jij krijgt de kans om bij verschillende (grote) opdrachtgevers,
verschillende projecten te doen. Projecten die jouw skills uitdagen en die jou brengen
naar een next level. Tussen 2 projecten in? Geen nood, je werkt bij Brunel met een
contract onbepaalde duur en zal dus je salaris blijven ontvangen. Win win, toch?

+

Brunel
Blarenberglaan 3A
2800 Mechelen

Personeelsleden
250 in België:
210 consultants
40 ondersteunende
personen

PROFIEL WERKNEMER

Onze mensen
Alle Brunellers delen hetzelfde Brunel DNA. Een echte Bruneller is ambitieus, enthousiast, professioneel
en resultaatgericht. Iedere Bruneller levert een unieke bijdrage met zijn/haar ambitie en passie.
Ondernemerschap en kennis vormen de basis van onze identiteit. Ondanks ons enorme wereldwijde
netwerk zijn we “One Brunel”.
Jouw toekomst
Een echte ‘Bruneller’ denkt in kansen en mogelijkheden zonder het belang van klanten en collega’s uit
het oog te verliezen. Als je bij ons komt werken, verzeker jij je van een betrouwbare werkgever, die je op
plekken brengt waar jij je ambities waar kunt maken. Daarbij staan een professionele instelling met ruimte
voor persoonlijk contact en persoonlijke ontwikkeling voorop.

+

VACATURES

• Werftoezichter
• Assistent-werfleider
• Assistent-projectleider
• Werkvoorbereider
• Tekenaar

+

HOE SOLLICITEREN?

Wil je solliciteren bij ons of heb je vragen? Neem contact op met Sofie Brijs & Bilal El Yahyaoui, Team
Campus via campusbe@brunel.net.
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Brunel België
België brengt ambitieuze consultants en innovatieve opdrachtgevers bij
elkaar en creëert hiermee een toegevoegde waarde op diverse vlakken.
Opdrachtgevers worden beter ondersteund en staan sterker bij de uitvoering
van hun projecten terwijl de consultants van Brunel kunnen rekenen op een
uitdagende en grensverleggende loopbaan.
Brunel zoekt jou
Binnen het specialisme ICT hebben wij
regelmatig vacatures voor Support Engineers,
System Engineers, Network Engineers en
Developers (Java, Net, …). Het specialisme
Life Sciences heeft nood aan Validation
Engineers, CRA, QA Officers en Clinical
Project Managers. Binnen Engineering (Bouw
& Industrie) kijken we dan weer altijd uit naar
Project Engineers, Automation Engineers,
Project Managers en Process Engineers.

Persoonlijk ontwikkeltraject
Of je net de arbeidsmarkt instroomt, of je
op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, bij
Brunel kan je rekenen op boeiende functies die
aansluiten bij jouw kwaliteiten, werkervaringen
en ambities. Brunel biedt jou de mogelijkheid
om werkervaring te verkrijgen en je te
ontwikkelen door middel van een persoonlijk
ontwikkeltraject.

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.

Cit Blaton
Algemeen bouwbedrijf

www.citblaton.be

De familie Blaton staat al 155 jaar voor ondernemerschap in de bouwsector.
Ze levert het bewijs dat een familiebedrijf een van de grote spelers in de
Belgische bouwsector kan zijn. We gaan dan ook elke uitdaging aan met een
combinatie van traditionele technieken en geavanceerde technologieën. In al
onze realisaties brengen we ons bouwkundig meesterschap tot uiting.
We bouwen grootschalige projecten zoals torens, stations, kantoor- en
appartementsgebouwen, hotels, .... Stuk voor stuk verwezenlijkingen waar onze
medewerkers trots aan meewerken. Wij realiseren meer dan 45 grote werven
per jaar, zowel in nieuwbouw, renovatie als civiele bouwkunde. We zijn actief
in het Groothertogdom Luxemburg, in Brussel en in Vlaanderen. Met een
omzetgroei van 370 miljoen euro in 2018 zijn we duidelijk een dynamische speler
in de markt.

Cit Blaton
Jean Jaureslaan 50
1030 Brussel

+32 (0)2 240 22 11

mail@citblaton.be
Personeelsleden
670 in België en in
Luxemburg

+

PROFIEL WERKNEMER

Werken bij CIT Blaton, dat is aan de slag gaan bij een onderneming die een uitstekende faam geniet,
dat is zich aansluiten bij een team van ondernemende en moedige vakmensen die trots zijn op hun
beroep en hun verwezenlijkingen, en die dagelijks gemeenschappelijke waarden delen zoals wederzijds
respect en samenwerking. Het betekent ook dat je je engageert in een bedrijf op mensenmaat, waar
een gezellige sfeer heerst. Je toekomst is er in goede handen: collega’s en leidinggevenden helpen je bij
de uitbouw van je loopbaan. Met een specifieke opleiding die past bij jouw profiel, zal je snel je steentje
kunnen bijdragen aan onze lopende of toekomstige projecten.

+

VACATURES

We zijn op zoek naar stagiairs en pas afgestudeerde burgerlijk ingenieurs bouwkunde voor de functie van
Assistant Project Manager op de werf of als calculator op de hoofdzetel.

+

HOE SOLLICITEREN?

Bekijk onze vacatures op jobs.citblaton.be en solliciteer via de website.
Of neem contact op met Sandie Devarrewaere, HR Manager, 02/240.23.06, sde@citblaton.be
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DEME

Bagger-, waterbouw- en milieugroep
DEME is wereldleider in de zeer gespecialiseerde domeinen van
baggerwerken, waterbouwkunde en milieusanering. Het bedrijf kan bogen
op meer dan 140 jaar kennis en ervaring en heeft in de loop van zijn
geschiedenis als koploper in innovatie en nieuwe technologieën altijd een
baanbrekende aanpak gehanteerd.
DEME’s visie is erop gericht te werken aan een duurzame toekomst
door oplossingen aan te bieden voor wereldwijde uitdagingen: de
stijgende zeespiegel, een groeiende bevolking, vermindering van CO2emissies, vervuilde rivieren en bodems en de schaarste van natuurlijke
hulpbronnen. De activiteiten van DEME vinden hun oorsprong in de
kernactiviteit baggerwerken, maar de portefeuille is in de loop der jaren
sterk gediversifieerd, met onder meer baggerwerken en landwinning,
oplossingen voor de offshore energiemarkt, onderzeese oplossingen en
milieuoplossingen.
DEME heeft zijn wortels in België, maar is sterk aanwezig op alle zeeën en
continenten van de wereld en is actief in meer dan 90 landen. Het bedrijf
kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals over de hele wereld.
Met een veelzijdige en moderne vloot van meer dan 100 schepen, gesteund
door een breed gamma hulpuitrustingen, kan het bedrijf oplossingen bieden
voor zelfs de meest complexe projecten.

www.deme-group.com

DEME N.V.
Scheldedijk 30
Haven 1025
2070 Zwijndrecht

+32 3 250 52 11

info.deme@deme-group.com

Personeelsleden
5200

DEME realiseerde in 2018 een omzet van 2,65 miljard euro.

+

PROFIEL WERKNEMER

•
•
•
•

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 weken vooraleer we je in ons team zullen 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 2019 heeft DEME de Randstad Award voor beste werkgever gewonnen.

•

In 2018 realiseerde DEME een omzet van 2,65 miljard euro.

Denys
Aanneming

www.denys.com

Denys is uitgegroeid tot een internationale groep met 2000 medewerkers.
Denys streeft naar organische groei. Het groeimodel is gefundeerd op drie
pijlers : diversificatie, innovatie en export.
Innoveren doet Denys niet in één specialisme, maar als totaalbedrijf in
meerdere disciplines: water, energie, mobiliteit, restauratie, bouwkunde,
speciale technieken en andere gespecialiseerde bouwtechnieken. In elk van
die complementaire vakgebieden vestigt Denys zich als nichespeler en ontpopt
zich tot een wereldwijde referentie met hoge toegevoegde waarde. Gebundeld
vormen al die disciplines een totaalbedrijf, de Denys Group, een veelgevraagde
partner voor de meest complexe bouwprojecten en infrastructuurwerken.

NV Denys
Industrieweg 124
9032 Wondelgem

32 (0)9 254 01 11

Om die gediversifieerde groei maximaal ruimte te geven, is Denys gestaag
gaan bouwen aan internationale expansie. Vandaag heeft Denys een stevige
voet aan de grond in Europa, Noord-Afrika, Sub Sahara Afrika en het MiddenOosten. Denys verkent volop Azië, Midden- en Zuid-Amerika en Canada.


info@denys.com

Bovendien schroomt Denys zich allerminst voor constructieve partnerships in
publiek private samenwerkingsverbanden (PPS).

Personeelsleden
2000

+

PROFIEL WERKNEMER

•
•
•
•

Student Burgerlijk Ingenieur bouwkunde (of net afstuderen)
Student Industrieel Ingenieur bouwkunde (of net afstuderen)
Student Burgerlijk Ingenieur elektromechanica (of net afstuderen)
Student Industrieel Ingenieur elektromechanica (of net afstuderen)

•
•
•
•

Gedreven, gemotiveerd en flexibel ingesteld
Ondernemend, geëngageerd en enthousiast
Probleemoplossend denkvermogen
Passie voor bouwkunde, civiele werken en technieken

+

VACATURES

Wij werven gedurende het hele jaar medewerkers aan.
De grootste nood situeert zich vandaag in de volgende vacatures:
• Werfleider België of internationaal
• Projectleider België of internationaal
• Las Inspecteur
• Kwaliteit Adviseur

+

HOE SOLLICITEREN?

Solliciteren kan via onze website: https://www.denys.com/jobs/vind-je-droomjob
Graag met persoonlijk cv en motivatiebrief.
Waag gerust ook je kans via een spontane sollicitatie, mocht je droomjob niet meteen actief staan.
Bekijk en volg zeker ook onze LinkedIn pagina om op de hoogte te blijven van nieuwe projecten: https://
www.linkedin.com/company/nv-denys/
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+

WEETJES

•
Denys bestaat bijna 100 jaar! Opgericht in 1923 door een Gentse ondernemer en ondertussen
uitgegroeid tot één van de grote spelers in de internationale markt met wereldwijd ongeveer 2000
medewerkers. Wij hebben een grote variatie van projecten en zijn multidisciplinair.
•
Zo hebben we op vandaag 5 verschillende divisies, namelijk: Burgerlijke Bouwkunde; Renovatie,
Restauratie en Speciale Technieken; Tunnelling; Kabels en Leidingen en Water werken.
•
Op vandaag bevindt 60% van onze werven zich in het buitenland, met focus op Europa, Afrika en
het Midden-Oosten.
•
Er is bij Denys de mogelijkheid om als stagiair ook naar het buitenland te vertrekken om een concreet project daar op te volgen. Of om als pas afgestudeerde ingenieur deel uit te maken van het buitenlands team.
•
Wij streven ieder jaar naar een nieuw innoverend thema, 2019 staat in het teken van Operational
Excellence. In 2020 zullen we ons focussen op Duurzaamheid.

Eiffage
Bouwbedrijf

www.eiffagebenelux.be

Eiffage Groep is een 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
Infrastructuurwerken
Energiesystemen
Concessies

In de Benelux is Eiffage actief via een veertiental 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 2018 realiseerde Eiffage een omzet van 16,6 miljard euro. De Groep stelt
ruim 70.000 werknemers te werk in meer dan 70 landen.

Eiffage Benelux
Brugmannlaan 27A
1060 Brussel

+32 2 543 45 00

jobs.EC.BE@eiffage.com
Personeelsleden
3.500 in de Benelux
70.000 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 verantwoordelijkheid en
ondernemingszin 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 ervaring 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

R4-brug
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 60.000
werknemers bezitten samen ongeveer 20% 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
Binnenkort Establis Gent
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.com
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-dienst: nastenka.buzon@eiffage.com.
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Kieldrechtsluis
Haven van Antwerpen

Stuwsluis
Harelbeke

Havendammen
Oostende

Stormvloedkering
Nieuwpoort

Brug boven Albertkanaal
Grobbendonk

Steenbestorting Route du Littoral
La Réunion

Infrabel

Transportation/Railroad

www.infrabel.be

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België:
sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. Ook sturen we alle
treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.
Met zo’n 11.000 medewerkers werken we elke dag aan een veilig, modern &
kwalitatief spoorwegnet. Dit is onze bijdrage aan een duurzame mobiliteit voor
de samenleving.

Infrabel

Stuk voor stuk gepassioneerde medewerkers die uitblinken in hun vakgebied Marcel Broodthaersplein 2
en elke dag hun talenten inzetten voor hun job. In een bedrijf in volle innovatie,
1060 Brussel
met behulp van de nieuwste technologieën, met veel flexibiliteit en met
ruimte om te groeien.


+

PROFIEL WERKNEMER

0490/52 81 75

Wij werven vrouwen en mannen aan van elke afkomst, alle leeftijden en elke

achtergrond. We zoeken zowel Industrieel als Burgerlijk ingenieurs met eender daan.peeters@infrabel.be
welke specialisatie. Wil je op het terrein onderhouds- of vernieuwingswerken
in goede banen leiden, onderzoek doen en verbeteringen voorstellen of
Personeelsleden
projecten realiseren? Wil je werken aan de sporen & de wissels, signalisatie,
10.000
ICT en telecom, bruggen en tunnels of bovenleiding en onderstations? Bij ons
bestaat er wel een uitdaging die bij jou past.

+
•
•
•
•
•
•

VACATURES
Junior Civil Engineer
Burgerlijk Ingenieur: Kunstwerken
System Engineer
Design Engineer
Project Engineer
Signalling Engineer

+

HOE SOLLICITEREN?

Solliciteren doe je via infrabel.be/jobs!
Je kan steeds contact opnemen met daan.peeters@infrabel.be of op het nummer 0490/52 81 75.

+

ONZE WAARDEN, ONZE CULTUUR

Word ondernemer van je carrière.
Bij ons ben jij aan zet! Bij Infrabel Academy leren we je alle kneepjes van het vak en geven we samen met
jou richting aan je carrière. Zin om intern door te groeien of een nieuwe weg in te slaan binnen ons bedrijf?
Dat kan!
Groei op je eigen tempo.
Een gezonde balans tussen werk en vrije tijd maakt een mens gelukkig. Wij bieden jou de flexibiliteit en de
ruimte om te leven en werken op jouw ritme.
Ga samen met ons voor duurzame mobiliteit.
Bij Infrabel kom je terecht in een hecht team en draag je jouw steentje bij aan het vervoer van de toekomst.
Jouw inzet is van onschatbare waarde voor de samenleving.
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Ben je een denker
én een doener?
Wij zoeken gedreven ingenieurs die bouwen aan
de mobiliteit van morgen.

infrabel.be/jobs

Jan De Nul

Construction, dredging, civil & environmental works

www.jandenul.com

Kennis, innovatie en duurzaamheid. Dit is de kracht achter Jan De Nul
Group. Dankzij de bedreven werknemers en de oplossingen op maat van
de klant, is de groep vandaag marktleider in baggeren maritieme werken
en gespecialiseerd in diensten voor de offshore markt van olie, gas en
hernieuwbare energie.
Jan De Nul is bovendien een belangrijke speler in de civiele bouwsector, de
milieusector en in brownfieldontwikkeling. Of het nu gaat om de bouw van
nieuwe sluizen in het Panamakanaal, om de installatie van windturbines
op zee of om herontwikkeling van vervuilde industrieterreinen, samen
met zijn klanten bouwt Jan De Nul Group mee aan verdere economische
ontwikkeling.

+

PROFIEL WERKNEMER

Jan De Nul Group
Tragel 60
9308 Hofstade, Aalst

HRadmin@jandenul.com
Personeelsleden
6700 werknemers
800 ingenieurs

Op zoek naar uitdagende bagger- en offshore activiteiten, grensverleggende civiele werken of innoverende
milieuprojecten over zowat de hele aardbol? Dan is werken bij Jan De Nul echt iets voor jou! Wat we doen,
is net iets groter, gaat meestal wat verder en verloopt altijd avontuurlijker. Onze waaier aan jobs biedt
mogelijkheden op kantoor, en op zowel binnen- als buitenlandse werven.
Jan De Nul biedt tal van mogelijkheden voor ingenieurs. Jaarlijks gaan wij op zoek naar schoolverlaters die
samen met ons de uitdaging willen aangaan. Via JDN Academy krijg je van bij je start een opleidingstraject
op maat.

+

VACATURES

•
•
•
•
•
•
•

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

+

HOE SOLLICITEREN?

Jan De Nul Group is alvast klaar voor de toekomst! Een open geest, kritisch ingesteld én out of the box
denker? Op zoek naar avontuur en een flexibele teamplayer? Dan ben jij één van ons! Verken je talent op
https://jobs.jandenul.com/nl en laat je CV en motivatiebrief achter op onze website.
Vind je niet meteen de job waar je naar op zoek bent, ook jouw spontane sollicitatie ontvangen we graag.
Tot binnenkort!
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PROJECT ENGINEER OFFSHORE
KENNY TOURNOY

SUPERINTENDENT DREDGING WORKS
ANDREAS VAN HULLE

WERFLEIDER
ELIEN VAN NIEUWENBORGH

“PLANNEN OMZETTEN NAAR IETS
TASTBAARS GEEFT BIJZONDER
VEEL VOLDOENING.”

“ELKE DAG IS ANDERS. NÉT DIE
VARIATIE MAAKT HET ZO
INTERESSANT.”

“WERKEN VOOR JAN DE NUL
GROUP IS ÉCHT EEN DAGELIJKSE
VERRIJKING!”

Meestal ben ik vanaf de start van een
project betrokken. Zo kan ik het hele
traject op de voet volgen en meemaken.
Stap voor stap zie je dan hoe een project zich ontwikkelt. We krijgen de meest
uiteenlopende vragen voorgeschoteld,
maar dankzij de uitgebreide expertise
binnen het bedrijf vinden we altijd een
pasklaar antwoord. Overleg met collega’s over de departementen heen is
cruciaal om stevig onderbouwd advies
te kunnen verlenen. Die uitwisseling van
kennis is verrijkend. Bovendien maakt
zoveel variatie de job nog boeiender; al
vergt het natuurlijk enige flexibiliteit om
altijd in te spelen op onvoorziene veranderingen.

De omvang van een project en de grote
verscheidenheid van onze activiteiten
maken mijn job enorm boeiend. Elk dag
is anders, waardoor ik veel bijleer. Net
die variatie is zo interessant. ’s Morgens
ga ik rechtstreeks naar de site, waar ik
het grootste deel van de dag blijf. Met
de stortbaas bespreek ik de planning
en eventuele problemen. Nadien zijn er
altijd een heleboel andere zaken die ter
plaatse geregeld of opgevolgd moeten
worden.

Ik studeerde af als master in de industriële wetenschappen: bouwkunde.
Daarna liet ik er geen gras over groeien. Niet veel later was ik al aan de slag
als werfleidster bij de bouw van een
School van Morgen in Assenede. Zestien maanden lang leidde ik de bouw
in goede banen. Ik was verrast welke
verantwoordelijkheden ik onmiddellijk
als starter kreeg. Door mijn nieuwsgierigheid leerde ik elke dag ongelofelijk
veel bij. Werken voor Jan De Nul Group
is écht een dagelijkse verrijking!

jobs.jandenul.com

Lidl
Retailer

www.leeronskennen.be

Lidl is er voor iedereen die telt. Voor onze klanten die onze verse boontjes in
promotie tellen. Maar ook voor onze 10.000 medewerkers die op hun beurt de
glimlachen van onze klanten tellen.
Over Lidl valt véél te vertellen. We zijn volop aan het groeien. Onze producten en
ons HR-beleid winnen prijzen. Je vindt ons van de Verenigde Staten tot in China.
We sponsoren een wielerploeg. En ga zo maar door.
Zo is Lidl volop aan het bouwen en verbouwen. Want een retailer met grote plannen
heeft per definitie ook grote vastgoedplannen. Bouw jij mee aan aangename
winkels, efficiënte distributiecentra en een hypermodern hoofdkantoor?

Lidl Belgium &
Luxemburg
Guldensporenpark 90
blok J
9820 Merelbeke

recruitment@lidl.be
Personeelsleden
10.000

+

VACATURES

• Stagiair bouw
Studies nog niet afgerond maar op zoek naar de ideale leerschool? Klop dan zeker bij ons aan voor een
straffe stageplek in bouw & expansie.
• Projectmanager construction
Klaar om erin te vliegen wanneer je je diploma in handen hebt? Denk dan zeker eens aan ons. Bouwprojecten
genoeg om mee je tanden in te zetten als projectleider.
• Trainee Retail Operations
Zie je jezelf niet meteen winkels bouwen maar er binnen de twee jaar wel vier runnen? Kies dan voor een
traineeship in retail operations. Leer meer over onze traineeships op traineebijlidl.be

+

HOE SOLLICITEREN?

Via werkenbijlidl.be
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De reclamespots van Lidl ken je. Maar wist je dat we ieder jaar 20 nieuwe winkels
bouwen? Om de 3 jaar komt er een distributiecentrum bij en er staat ook nog een nieuw
hoofdkantoor op de planning. En wist je dat we dat allemaal zelf doen? Straffe teams die
de perfecte locaties zoeken. Die werken aan sociale integratie. Die duurzame, recycleerbare
materialen kopen. En die projecten in goede banen leiden.

Voilà, nu ken je ons al wat beter. Maar je leert ons en onze mensen pas echt kennen op

LEERONSKENNEN.BE

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

•
•
•
•
•
•
•

Projectingenieur (Antwerpen of Oost-Vlaanderen)
Werfleider (Antwerpen-Brussel)
Werfleider (Oost- en West-Vlaanderen)
Projectleider (Antwerpen-Brussel)
Projectleider (Oost- en West-Vlaanderen)
Projectingenieur (Speciale Technieken Antwerpen of Oost-Vlaanderen)
Bekister (Antwerpen of Oost-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

MV Engineering
Studiebureau

www.mve.be

MV Engineering is een ingenieursbureau met een getalenteerd en dynamisch
team waarbij de focus ligt op stabiliteit, EPB, veiligheidscoördinatie en
ventilatieverslaggeving. Dankzij de combinatie van deze diensten kunnen wij de
opdrachtgever een totaalpakket aanbieden voor zowel grote als kleine projecten.
In samenspraak met de verschillende bouwpartners gaan we op zoek naar
economische en duurzame oplossingen voor ieder uniek bouwproject. Hierbij
houden we rekening met de esthetische en praktische randvoorwaarden van
het ontwerp. Onze ingenieurs geven advies over de fundering en verzorgen de
structurele berekeningen in gewapend beton, staal, hout en metselwerk. De
evolutie van nieuwe materialen, bouwconcepten en rekentoepassingen volgen
we op de voet. Naast residentiële gebouwen willen we ook verder expertise
uitbouwen in industriële en civiele projecten.
We zijn een jonge onderneming die volop aan het groeien is en recent zijn intrek
heeft genomen in onze nieuwe ruime kantoren. Misschien mogen we jou straks
verwelkomen voor een leerrijke stage of een uitdagende job?

+
•
•
•
•

MV Engineering
Europalaan 1a/203
8970 Poperinge

057 37 55 06

info@mve.be
Personeelsleden
8

PROFIEL WERKNEMER
Master industrieel of burgerlijk ingenieur bouwkunde
Interesse in stabiliteit
Gemotiveerd, teamspeler, leergierig
Gedreven persoonlijkheid met communicatie- en organisatietalent

+

VACATURES

MV Engineering is steeds op zoek naar talentvolle en gedreven medewerkers om hun team te versterken.
We beschikken over een ruime waaier aan opdrachten waarbij we inzetten op jouw interesses en
talenten. Wij bieden u een aangename werkomgeving met ruimte voor zelfontwikkeling, eigen initiatief en
verantwoordelijkheid. Dit alles in een zeer aangename en familiale sfeer.

+

HOE SOLLICITEREN?

Wil jij graag ons team versterken? Geïnteresseerde kandidaten kunnen steeds solliciteren door CV en
motivatie te sturen naar info@mve.be.
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Poperingseweg, Vlamertinge
Arch. Filip De Leeuw

Naar een hoger niveau

Geraardbergsesteenweg, Melle
Arch. Mathieu Verhoeven

Momenteel zetten we volop in
op 3D modellering, Via deze
innovatieve aanpak sluiten
we alle mogelijke conflicten
tussen architectuur, stabiliteit
en technieken uit. Intern gaan
we op zoek naar mogelijke
oplossingen om de esthetische
en praktische randvoorwaarden
van het ontwerp te behouden.
Het ontwerp kan voortdurend
mee
evolueren
tot
de
uiteindelijke uitvoeringswerken
van start gaan.

Wist je dat?

Dorpsstraat, Oostduinkerke
Arch. Vyvey en partners

Ons bedrijf bevindt zich
sinds kort op een nieuwe
locatie.
In drie jaar tijd gegroeid
tot acht toffe werknemers.
Sinds kort zijn de vrouwen
in de meerderheid in ons
team.

1

Brouwerij De Halve Maan, Brugge
Arch. Groep III

Ney & Partners

Studiebureau

www.ney.partners

Ney & Partners is een bureau van ingenieurs en architecten die structuren en
infrastructuur ontwerpt. Opgericht in 1996 door burgerlijk ingenieur en architect
Laurent Ney, werkt het studiebureau vanuit zijn hoofdkantoor in Brussel en heeft
het vestigingen in Namen, Antwerpen, Luxembourg, Tokio, Bordeaux en Delft.
Naast de traditionele opdracht van de raadgevende ingenieur stabiliteit,
ontwikkelen wij een reeks van specialiteiten die te maken hebben met het
Ney & Partners BXL
ontwerpen van structuren voor infrastructuur.
In het domein van de infrastructuur, verwierf Ney & Partners een internationale
Ter Hulpsesteenweg 181
bekendheid als ontwerper van kunstwerken: voetgangersbruggen en
1170 Brussel
verkeersbruggen, sportinfrastructuur, spoorweg- en tramstations, en in het
algemeen voor alles wat met objecten voor stadsherinrichting te maken heeft.

In het domein van de speciale structuren, ontwikkelen wij luifels, glazen koepels,
+32 2 643 21 80
membranen alsook sculpturen voor kunstenaars. Een geometrische complexiteit
en structurele analyse karakteriseren al deze projecten.

Onze afdeling ingenieurskunst hout, is uniek in België en werkt nauw samen met
ney@ney.partners
de industrie. Zij kan volledige opdrachten vervullen, van ontwerp tot uitvoering.
Duurzaamheid is één van onze aandachtspunten. Het team “Sunsoak Design
/ Ney & Partners” ontwikkelt fotovoltaïsche structuren die zonnepanelen
integreren in architectonische structuren.
De productontwikkeling samen met de industrie in het domein van de
infrastructuur heeft geleid tot het ontwerpen van luifels, voetgangersbruggen,
borstweringen, lampen en signalisatieborden.
Het ontwerp van onze projecten start vanuit een geïntegreerd antwoord op
verschillende vereisten. Randvoorwaarden begrijpen we in de meest brede
betekenis van het woord: de context van de site, maar ook de ecologische,
economische, constructieve, duurzame en vanzelfsprekend ook de verwachtingen
van de klant. Ons antwoord is uniek en geïntegreerd waar ingenieurskunst en
architectuur één onlosmakelijk geheel vormen. Innovatie en inventiviteit zijn steeds
in ons ontwerpproces geïntegreerd. Onze ontwerpen zijn dus tegengesteld aan
samengestelde standaardoplossingen. De veelvuldige prijzen en onderscheidingen
vormen hiervoor het bewijs.

+

Personeelsleden
120

PROFIEL WERKNEMER

Onze medewerkers, divers en internationaal en opgeleid in verscheidene vakgebieden (ingenieurs
bouwkunde, ingenieur-architecten, industrieel ingenieurs en architecten) zijn ervaren om in meerdere talen
en in verschillende landen te werken. Wij opereren in België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk
en Japan en wij kennen het bijbehorende jargon en procedures. Onze ingenieurs zijn hoog gekwalificeerd
en worden grotendeels in huis opgeleid.

+

VACATURES

Onze vacatures verschijnen op onze website www.ney.partners

+

HOE SOLLICITEREN?

Cv en motivatiebrief versturen naar kva@ney.partners
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Brussels
Namur
Luxembourg
Tokyo
Bordeaux
Delft

DESIGN: HQ Cordeel - Temse (BE), 2018 - Crepain-Binst Architecture © Limeparts-Drooghmans & Studio PSG

DESIGN: Tintagel Castle Footbridge - Tintagel (UK). 2019 - Ney & Partners - William Matthews Associates - © British Heritage

Ney & Partners was founded
in 1996 by civil engineer and
architect Laurent Ney.
It is now an international firm of
more than 100 people operating
in Belgium, Grand Duchy of
Luxemburg, The Netherlands,
France, United Kingdom, and
Japan.

Our areas of activity are
engineering consultancy in civil
and structural engineering and
the design and engineering of
infrastructures such as bridges,
footbridges, sport infrastructure,
railway and trainway stations and
more generally, all that relates to
urban development.

Interested in strenghtening
the Ney & Partners team?
Send your spontaneous
application with your cv
and motivation letter to
kva@ney.partners
www.ney.partners

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

Provoost
Ingenieursbureau

www.norbertprovoost.be

Ingenieursbureau 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
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
Provoost bvba
Alfons Braeckmanlaan
233
9040 Sint-Amandsberg

09 210 55 20

info@norbertprovoost.be
Personeelsleden
24

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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INDUSTRIE & HANDEL

ONDERWIJS

CULTUUR

KANTOREN

PUBLIEKE RUIMTE

ZORG

LABORATORIA

SANACON

Ingenieursbureau (onderzoek en advies)

www.sanacon.be

SANACON is een jong ingenieursbureau gespecialiseerd in onderzoek
van betonconstructies en advies op het gebied van duurzaam betonherstel.
Door de snel groeiende markt van betonrenovatie stijgt ook de vraag
naar onze diensten. Dit betekent dat er mogelijkheden zijn om door te
groeien in een markt in volle evolutie.
SANACON biedt technische ondersteuning en advies aan aannemers,
architecten, studiebureaus, patrimoniumbeheerders, …. De diensten
aangeboden door SANACON worden samengevat in vijf grote clusters:
I) (Schade-) Diagnose van de duurzaamheid van beton
II) Structurele diagnose van betonstructuren
III) Kathodische bescherming van beton
IV) Kwaliteitscontrole
V) Technisch advies
In elk van deze clusters komen specifieke engineering-aspecten aan
bod waarbij betononderzoek steeds centraal staat. Deze engineeringaspecten betreffen zowel onderzoek op locatie met o.a. (coördinatie van)
niet-destructieve metingen, staalnames en controles als bureauwerk met
o.a. data-analyses, gespecialiseerde berekeningen en verslaggeving.
Bij SANACON hebt u de kans om mee te bouwen aan een bedrijf in
volle ontwikkeling en dit op basis van uitdagende projecten met een
uiteenlopend karakter Bovendien biedt uw werk bij SANACON een
relevante meerwaarde voor de praktijk en kan u verschillende aspecten
van ingenieurswerk combineren.

SANACON
Technologiepark-Zwijnaarde 82
9052 Gent

03 241 56 31

info@sanacon.be
Personeelsleden
4

+

PROFIEL WERKNEMER

•
•
•
•
•

U beschikt over een diploma bouwkundig ingenieur (ing., ir. of dr. ir.).
U hebt een sterke affiniteit voor beton, schadediagnose en herstelling van betonconstructies.
U bent organisatorisch sterk, flexibel en in staat om zelfstandig te werken.
U hebt een hands-on onderzoeksmentaliteit.
U bent sociaal en service-minded.

+

VACATURES

•
•
•
•
•
•

Junior projectingenieur
Senior consultant
R&D medewerker
Laborant
Technieker
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.

52

Praktisch en
wetenschappelijk
betonadvies op maat

SANACON is een ingenieursbureau
gespecialiseerd in betononderzoek en
-advies. Als spin-off van het Laboratorium
Magnel voor Betononderzoek gaat SANACON
verder dan de klassieke schadediagnose
door zowel praktijkgericht als wetenschappelijk
onderbouwd advies te verlenen

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 hoofdkantoor is gevestigd te SintNiklaas 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 BIM
designers. Met meer dan 120 gemotiveerde werknemers trachten we volledige
oplossingen aan onze klanten te bieden!

SBE nv
Slachthuisstraat 71
9100 Sint-Niklaas

03 777 95 19

info@sbe.be
Personeelsleden
> 120

+

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)

Design & Build nieuwe sluis

Harelbeke (BE)

Realisatie Muziekpaleis

Utrecht (NL)

Aanleg voetgangerstunnel

Farciennes (BE)

Harelbeke (BE)

Ontwerp boogbrug

Ontwerp voetgangers- en fietsersbrug

Wilrijk (BE)

Ontwerp afval-energiecentrale

STAY IN TOUCH

Binnen SBE ben ik als projectingenieur 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 vragen

www.sbe.be

te

beantwoorden.

Daarenboven

worden

er

heel

wat activiteiten georganiseerd waardoor je elkaar
ook naast het werk leert kennen.

SBE nv

Wetteren (BE)

Dankzij de goede

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

SECO

Technisch controle- en adviesbureau

www.groupseco.com

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

+

PROFIEL WERKNEMER

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

Seco
Aarlenstraat 53
1040 Brussel

02/238 22 11

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

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

+

VACATURES

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

+

HOE SOLLICITEREN?

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

RESIDENCE PALACE

OOSTERWEEL ANTWERPEN

PRODUCTIE VAN DE SLUISDEUREN EN BRUGGEN VOOR DE WAASLANDHAVEN
GEMAAKT IN CHINA BIJ ZPMC

+

VERDERE INFO

Indien je graag meer informatie over SECO wil hebben of vragen
hebt, dan mag je gerust contact opnemen met HR Business
Partner: Manon Leemans


m.leemans@seco.be

Stadsbader

Aannemer erkend in klasse 8-7-6

www.stadsbader.com

De familiale groep Stadsbader, met hoofdzetel in Harelbeke, is een vaste waarde
in de aannemingswereld op vlak van bouw, prefab, burgerlijke bouwkunde,
wegenis- en rioleringswerken en diverse elektromechanische uitrustingen.
De firma groeide sinds de oprichting in 1946 uit van een lokale aannemer tot
een multidisciplinair bouwbedrijf. Reeds meer dan 1100 medewerkers zetten
dagelijks alles op alles om de klant een oplossing op maat te bieden.

Stadsbader NV
Kanaalstraat 1
8530 Harelbeke

056/26.06.66

+

PROFIEL WERKNEMER

Onze medewerkers zijn hands-on en gedreven personen met een dosis
gezond verstand. Aangezien het bedrijf blijft groeien, is er uiteraard steeds
plaats voor personen met deze drive.


info@stadsbader.com
Personeelsleden
+/- 1100 medewerkers

We zijn continu op zoek naar gedreven ingenieurs bouwkunde om zowel onze
afdeling Bouw, infra en Technieken te versterken.
Bij ons start je op, afhankelijk van je studieachtergrond en/of reeds opgedane ervaring, begeleid door
een meter/peter . Deze persoon zal jouw opstarttraject volgen en begeleiden. Door op regelmatige
tijdstippen met de medewerkers van onze HR-dienst rond de tafel te zitten, spelen we ook kort op de bal
en reflecteren we over jouw afgelegde en nog af te leggen traject binnen ons bedrijf.

+
•
•
•
•

VACATURES
Werfleider/ Projectleider Bouw
Werfleider/ Projectleider Infra
Werfleider/ Projectleider Burgerlijke bouwkunde
Calculator – Harelbeke/ Dessel

+

HOE SOLLICITEREN?

1.
Surf naar https://jobs.stadsbader.com/overzicht en vind in het uitgebreide overzicht de vacature die
bij je past. Ook spontaan solliciteren is mogelijk!
2.
Vul het registratieformulier in en bezorg ons jouw CV
3.
Wij behandelen je sollicitatieaanvraag en nodigen je uit voor een gesprek!
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PZ Vlas - Kortrijk

Oosterweel Linkeroever - Antwerpen

All Weather Terminal - Gent

Deurganckdok - Antwerpen

Leie doortocht - Kortrijk

INFRA - BOUW - TECHNIEKEN

Zwembad - Oostende

STADSBADER NV
Kanaalstraat 1

Ook sites te:

8520 Harelbeke

Zedelgem - Kluisbergen - Vaulx - Kallo

+ 32 56 26 06 66

Puurs - Grobbendonk - Dessel

info@stadsbader.com
www.stadsbader.com

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 16.000 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 18,7
miljard SEK (1,8 miljard EUR).
Sweco Belgium nv, met hoofdzetel in Brussel, stelt meer dan 1000
medewerkers te werk. Het landelijk netwerk bestaat uit 9 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 Gent,
Brussel, Kortrijk, Hasselt,
Herentals,
Zwijndrecht, Zelzate,
Wavre, Berchem

+32 2 588 65 81

jobs@swecobelgium.be
Personeelsleden
> 1000

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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A11 - (c) Tom D’uiytriHaenens

SHAPE OUR TOMORROW
No one knows exactly how the future will play out. But our aim is to be as prepared
as we possibly can, by having approachable and committed employees that seek
knowledge, are curious, open-minded and who represent different experiences,
perspectives and backgrounds. This drives a culture of diversity, curiosity and
collaboration. The kind of culture we need to master any challenge ahead.
Sweco is Europe’s leading engineering, consultancy and design agency that provides
employment to 16,000 people, including more than 1,000 in Belgium. As a young
professional at Sweco, you will not only shape the cities and communities of the
future, you will shape your own career path as well, according to your own
capabilities and ambitions. On top of that:
• You will work on high-level engineering projects with skilled and fun colleagues;
• You will work with the latest tools and technologies;
• We offer a unique training programme;
• We offer an attractive salary with many additional benefits.
If you feel like shaping tomorrow together with us – visit jobs.swecobelgium.be
Contact: Lindsey Cerpentier, Recruitment Coordinator
+32 2 588 65 81 - lindsey.cerpentier@swecobelgium.be

Tractebel
Engineering company

www.tractebel-engie.com

Tractebel levert advies-, ingenieurs- en projectmanagementdiensten
tijdens de volledige levenscyclus van een project op het gebied van
energie, water en stedenbouw.
Samen met onze klanten werken we aan duurzame en multidisciplinaire
oplossingen. 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 de wereld van morgen te helpen vormgeven. Bovendien willen we
een actieve rol spelen in de wereld waarin we leven door oplossingen te
ontwikkelen die klimaatverandering en de gevolgen ervan mitigeren, én
door elektriciteit voor iedereen toegankelijk te maken.
Tractebel behoort tot ENGIE, een wereldspeler die efficiënte oplossingen
biedt in energie- en infrastructuurdiensten.

+

PROFIEL WERKNEMER

Tractebel verwelkomt kandidaten vanuit alle achtergronden en promoveert
actief diversiteit in het personeelsbestand. Ons aanbod:

Tractebel Engineering nv
Simon Bolivarlaan 34-36
1000 Brussel

+ 32 773 99 11

engineering@tractebel.
engie.com
Personeelsleden
5000

•
•
•
•
•
•

Een boeiende en gevarieerde job in een internationale omgeving
Een goed evenwicht tussen werk en privéleven dankzij onze dynamische werkomgeving
De mogelijkheid om mee te werken aan belangrijke nationale en internationale projecten
De mogelijkheid om je loopbaan binnen Tractebel of ENGIE uit te bouwen.
Een stabiele werkomgeving waar professionele groei en ontwikkeling worden gestimuleerd
Een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen

+

VACATURES

•
•
•
•

Junior Engineer Transport Infrastructure – Road
Junior Engineer Transport Infrastructure – Water treatment plants
Junior Project Engineer Coasts and Estuaries
Energy Efficiency Expert

+

HOE SOLLICITEREN?

Meer informatie over ons actueel job aanbod en hoe solliciteren vindt u op de website
https://tractebel-engie.be/nl/kom-bij-ons-werken.
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Coastal protection
A vision for the Flemish coast

Inland navigation
Improvement Navigation Magdalena River
Colombia

Ports
Deepening Europaterminal
Port of Antwerp

Ports
Widening harbor approach channel
Port of Ostend

Public Space
Dok Zuid
Antwerp

+
•
•
•
•
•
•

WEETJES
Meer dan 150 jaar ervaring
Aanwezigheid in meer dan 70 landen
Projecten ontwikkeld in meer dan 150 landen
5000 werknemers
€ 662 miljoen omzet
Meer dan 190 technische publicaties per jaar

Locks
Investigation of alternatives
Port of Zeebrugge

Van Laere nv

www.vanlaere.be

Aanneming

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 persoonlijke 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
Chantal Timmerman –
HR medewerker

PROFIEL WERKNEMER

0477/97 20 57

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.

chantal.timmerman@vanlaere.be

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

Personeelsleden
+/- 300 werknemers

+



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 ...

... we al meer dan
700 bouwprojecten
gerealiseerd hebben?
(gebouwen & civiele
bouwkunde)

... ons volledig
team stuk voor stuk
bestaat uit knappe
koppen en we elk
jaar ongeveer 10
pas afgestudeerden
aanwerven?

... er naast onze
vele afterworks, er
ook een Valariaanse
voetbal-, loop- en
fietsclub is?

... we veel aandacht
hebben voor de
persoonlijke &
professionele
ontplooiing van
onze medewerkers?

... we ons steentje
willen bijdragen en
elke medewerker
ook een gratis
e-bike aanbieden?

Van Roey
Aanneming

www.groepvanroey.be

Groep Van Roey creëert leefbare een duurzame omgevingen waar mensen
graag wonen, werken, winkelen en sporten. Wij ontwikkelen totaaloplossingen
die het verschil maken in de levens van mensen.
Ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en exploiteren (DBFMO); de
10 bedrijven in onze groep maken dit samen waar. Onze aanpak vertrekt
steeds van een slim ontwerp dat de eindgebruikers centraal stelt en
maximaal gebruik maakt van duurzame materialen, hernieuwbare energie,
energiezuinige technieken en slimme sensortechnologie. Zo kunnen wij
totaaloplossingen garanderen met de laagste levenscyclus en de hoogste
leefbaarheid.
In dit hele proces staat ‘bouwen met mensen’ centraal.

Groep Van Roey
Oostmalsesteenweg 261
2310 Rijkevorsel

hanne.claus@vanroey.pro
Personeelsleden
> 1000
verdeeld over 10 bedrijven

+

PROFIEL WERKNEMER

Onze collega’s kunnen zich helemaal vinden in de KOERS-waarden van de Groep. KOERS staat voor
Kwaliteit, Openheid, Engagement, Respect en Samenwerking. Deze 5 waarden vatten samen hoe wij met
elkaar willen omgaan. Voeg daar nog een dosis gezonde werklust en initiatief bij, en je hebt het Van RoeyDNA te pakken!

+

VACATURES

Als jonge starter kan je binnen onze groep aan de slag in verschillende uitdagende functies. Wil je meteen
proeven van het leven op de werf, of werk jij graag aan het voortraject vanop kantoor? Ben je gebeten door
BIM, of heb je innovatieve ideeën rond duurzaam onderhoud? Binnen onze 10 bedrijven, verspreid over heel
Vlaanderen, vind je vast een job waar jij je tanden in kan zetten!

+

HOE SOLLICITEREN?

Zin om kennis te maken? Alles start met een mailtje aan HR: hanne.claus@vanroey.pro.
Op onze website www.groepvanroey.be vind je al onze bedrijven terug.
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Vandenbussche NV
Aanneming

www.vandenbusschebouw.be

Wij zijn een erkende klasse 8 aannemer uit Aalter met de mentaliteit
“wij trekken uw plan”. Onze enthousiaste en ondernemende
medewerkers zetten zich dagelijks in voor de opbouw en verbouwingen van
utiliteitsgebouwen en appartementen in Oost- en West-Vlaanderen.
Bovendien zijn wij niet de enige binnen de Vandenbussche bouwgroep!
Het serviceteam Akko zorgt voor het onderhoud en herstellingen na
oplevering. Qubus realiseert houtskeletbouw, interieurafwerkingen voor
grote en kleine projecten met focus op hout.
Wij hebben binnen onze bouwgroep een lange termijnvisie waarbij
transparantie en interne communicatie voorop staan. Door onze
Vandenbussche Academy voorzien we onze medewerkers van een
waaier aan opleidingen. Dit kan gaan over zowel technische vaardigheden
als softskills.
Zoals je ziet trekken we goed onze plan, en dat vieren we wel eens!
Dat doen we onder andere op onze nieuwjaarsreceptie, zomerdrink,
nieuwelingendrink. Maar ook via een teambuilding, allerhande initiatieven
van het feestcomité en door sportieve breaks over de middag, nemen we
de tijd om elkaar beter te leren kennen en samenwerkingen te verbeteren.

+

Vandenbussche NV
Groendreef 21
9880 Aalter

09 325 75 75

info@vandenbusschebouw.be
Personeelsleden
125 medewerkers

PROFIEL WERKNEMER

Heb je zin om bij onze bouwfamilie te horen? En ben je een
enthousiasteling die stevig in de werkschoenen staat? Perfect!
Door onze constante groei zoeken wij nog een paar extra handen. Dat
kan op of naast de werf zijn! Uiteraard komen zowel schoolverlaters als
mensen met ervaring in aanmerking want één ding is zeker… Je wordt met
open armen verwelkomd door onze 150 medewerkers.

+
•
•
•

VACATURES
Projectleider
Werfleider
Calculator

+

HOE SOLLICITEREN?

Geïnteresseerd? Je kan voor je toekomstige job solliciteren door je cv en motivatiebrief op te laden op onze
website www.vandenbusschebouw.be/jobs. Hopelijk mogen we je snel verwelkomen!
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Maak kennis met onze bouwfamilie!
www.vandenbusschebouw.be
Volg ons op

#wijtrekkenuwplan #werkenbijvandenbussche

laas

Viabuild!
Aanneming

www.viabuild.be

Viabuild! verenigt sinds 2013 meerdere aannemingsbedrijven gespecialiseerd
in wegeniswerken, afbraak- en grond- en asfaltwerken, asbestverwijdering,
burgerlijke bouwkunde en rioolrenovatie. Wij zijn gespecialiseerd in complexe
en grote infrastructuurwerken die onze specialiteiten combineren.
Viabuild! heeft zijn hoofdzetel in Puurs – Sint-Amands en telt 720 werknemers.
Viabuild!
Viabuild investeert in talent, technologie, veiligheid en in duurzaamheid om het
beste, hoogkwalitatief werk te kunnen afleveren. De groep Viabuild is een grote
Gansbroekstraat 70
Belgische speler met een omzet van € 130 miljoen in 2017 en een omzet van €
2870
Puurs-Sint-Amands
200 miljoen in 2018. We zijn actief in zowel de publieke als private sector en we
breiden ons werkdomein in 2019 uit naar Europa en Afrika.

+32
3
206
25 00
De werknemer staat bij Viabuild! centraal. Want hoe goed het machine- en
wagenpark ook zijn, het zijn de werknemers die het doen door sterke handen
uit de mouwen te steken of door een knappe kop die de beste oplossing voor
een project bedenkt.

+

ONZE MISSIE


info@viabuild.be
Personeelsleden
720

Viabuild wil door vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid de geprefereerde
partner zijn voor de uitvoering van bouwwerken.

+

ONZE VISIE

Viabuild wil:
• toonaangevend zijn in de uitvoering van multidisciplinaire werken.
• klanten optimaal ontzorgen.
• snel en adequaat inspelen op nieuwe technologieën en vragen vanuit de markt.
• strategische en doelgerichte partnerships in PPS- samenwerkingsvormen.
• een omgeving creëren waar medewerkers geïnspireerd worden om het beste van zichzelf te 		
geven.

+

ONZE KERNWAARDEN

Viabuild! staat voor STEAM.
Vijf kernwaarden die in het DNA van elke Viabuild werknemer terug te vinden zijn.
S voor Safety. Veiligheid staat centraal in het werk.
T voor Team. Want dat is wat nodig is om kwaliteitsvol werk af te leveren. De Viabuild medewerkers onder
mekaar die samen sterk zijn maar evengoed het vormen van een eenheid met de opdrachtgever(s).
E verwijst naar Efficiency. Optimaal omgaan met tijd en middelen om tot uitstekende resultaten te komen.
A van Always an eye on the future. Viabuild omarmt nieuwe technieken, zet in op digitalisering, denkt
innovatief.
M verwijst naar Motivated and driven. Dat is wat de Viabuild medewerkers zijn. Zij zijn de motor, de
stuwende kracht achter het sterke bedrijf dat Viabuild vandaag is.
STEAM is de rode draad in alles wat we doen.
Wat we doen, willen we in één keer goed doen, op tijd en tegen een correcte prijs.
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Taxiway Zaventem

Team = Viabuild Vlaanderen & Rioolrenovatie; Budget = €2,4 M (excl. BTW); Termijn = 19 kalenderdagen
Wegeniswerken, asfaltwerken en renovatieriolering
Project Taxiway Z te Zaventem is een spectaculaire opdracht. Maar liefst 55.000
m² kant en klaar krijgen in 19 kalenderdagen! Opbraak-, wegenis-, bekisting- en
asfaltwerken, en rioolrenovatie uitvoeren in slechts 19 kalenderdagen. Een unicum
in de geschiedenis van Viabuild.
Waarom zo’n korte termijn? Het gaat immers om één van de belangrijkste taxiways
van Zaventem, dus terug snel operationeel zijn, is de boodschap.
We mogen spreken van een complex en heel uitdagend project.
Niet alleen door de korte uitvoeringstermijn en diversiteit aan taken, maar
zeker ook door alle regeltjes die nageleefd moeten worden op een luchthaven:
speciale afsluiting van de werf, specifieke veiligheidsregels, speciaal rijbewijs,
etc.
Ondanks de complexiteit van dit project, is het team erin geslaagd om alles 1
dag vroeger rond te krijgen.
Heraanleg winkelstraat Elsensesteeenweg + Fernand Cocqplein te Elsene

Team Viabuild Brussel; Budget € 5,6 M(excl. BTW); Uitvoeringstermijn Initieel 33 weken, maar dankzij
meerwerken reeds voorzien tot 2020-2021
Brussel heeft er dankzij Viabuild weer een mooi plekje bij gekregen. Niet alleen de Elsensesteenweg
werd mooi heraangelegd, maar ook het plein Fernand Cocq werd gerenoveerd tot een pareltje. Bankjes,
groene zones en een fonteintje zorgen ervoor dat het er leuk vertoeven is. Dergelijk project gebeurt
steeds in verschillende fasen. Er werd in 2018 gestart en het is de bedoeling de laatste fase in 2020-2021
te realiseren.
Voor de aanleg van de Elsensesteenweg werd door de ontwerper gekozen voor bijzondere formaten van
betontegels. Met afmetingen tot 80 cm op 40 cm en een dikte van 16 cm hadden de stenen een gewicht
tot 128 kg per stuk. Geen evidentie om deze te plaatsen! Na een aantal testen werd uiteindelijk gekozen
voor een gebruiksvriendelijk systeem van zuignappen op wielen.

Victor Buyck Steel Construction
Constructiebedrijf

www.victorbuyck.be

Victor Buyck Steel Construction is een vooraanstaande Europese speler
op het vlak van ontwerp en realisatie van complexe en zware staalconstructies,
met meerdere productiemaatschappijen in België. Het bedrijf legt zich toe
op de bouw van bruggen, viaducten, sluisdeuren en de staalstructuren voor
industriebouw en hoogbouw.
De gerealiseerde projecten zijn verspreid over de hele wereld: Sidra Tree
Convention Center in Qatar, the Northern Spire in Sunderland, the Gherkin in
London, Pont sur le Rhin in Frankrijk, de Zandhazenbrug in Nederland, om maar
enkele referenties te noemen.

+

PROFIEL WERKNEMER

•

Je combineert een sterk technische interesse met een goede 		
teamgeest, en getuigt van een groot doorzettingsvermogen om de
taken tot een goed einde te brengen.
Je hebt zin in een technisch gevarieerde en uitdagende job met
verantwoordelijkheid waarin je kan meewerken aan internationale
projecten.
Je maakt deel uit van een sterk geëngageerd en gemotiveerd team.
Je staat er niet alleen voor!
Je hebt de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen in hetgeen
je graag doet.

•

•
•

+

VACATURES

•
•
•
•
•

+

Projectingenieur
Projectmanager
Tender engineer
Werfleider
Werkplaatsleider
HOE SOLLICITEREN?

Interesse?
Ga naar volgende website: https://jobs.victorbuyck.be/nl
Laad jouw cv op.
Wij nemen snel contact op!
Heb je nog vragen? Contacteer Annelies De Clercq, HR Manager
T : +32 (0)9 376 22 17
M : +32 (0)485 888 752
E : annelies.declercq@victorbuyck.be
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Victor Buyck
Steel Construction
Pokmoere 4
9900 Eeklo

+32 (0)9 376 22 17

annelies.declercq@
victorbuyck.be
Personeelsleden
300

Railway bridge over A1 (Muiderberg)

Cable-stayed bridge over the River Wear

Swiss Re Building (London)

Moveable bridge over A11 (Bruges)

Viaduc of Guerville over A13

Havenhuis (Antwerp)

High-rise Building New Foundland

Boogbrug Albertkanaal

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
470

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
• Trainee

+

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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Je hebt een diploma op zak, maar wat wil je ermee? Stel jij jezelf ook deze vraag? Visser &
Smit Hanab heeft een traject uitgestippeld voor startende juniors.
Als afgestudeerde weet je vaak niet goed wat iedere job voorstelt en of je dit graag zal doen. Daarom bieden wij een traineeship aan. Tijdens het traineeship volg je een uitgestippeld parcours van 2 jaar, met als
doel te proeven van alle afdelingen en kernprocessen in uitvoering (zoals calculatie, werkvoorbereiding,
werfleider en projectleiding). Zo kunnen wij als werkgever, en jij als young graduate, zich na deze 2 jaar
oriënteren op basis van jouw competenties en affiniteiten.

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 ruimte. Daarbij
is duurzaam bouwen een topprioriteit voor ons. Onze afdelingen speciale technieken,
stabiliteit en infrastructuur zijn vertrouwd met de nieuwste technologieën. Daarnaast
biedt VK met fire safety engineering, acoustical engineering en facade engineering ook
advanced services aan.
Samen met de bouwheer en de architect werken onze ingenieurs aan duurzame
oplossingen. Getuige daarvan enkele gelauwerde projecten: Gerechtsgebouw Antwerpen,
Treurenberg, Barco One Campus en Campus Spoor Noord. Bovendien werkten we mee
aan het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Brussel, de grootste Belgische werf, en aan
UPsite, de hoogste residentiële toren in België.

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



+

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 geledingen van het bedrijf.

09 210 31 50

HR@vkgroup.be

Personeelsleden
280
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.

+

VACATURES

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-at-vk/jobs en neem een kijkje op onze
LinkedIn-, facebook- en YouTube-profielen voor onze projecten. Je vindt ons als “VK Architects & Engineers”.

+

HOE SOLLICITEREN?

Stuur jouw CV naar HR@vkgroup.be.
Je reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.
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Ready to (de)sign?

?

Vulcain Engineering
Ingenieursconsultancy en studiebureau

www.vulcain-engineering.com

Vulcain Engineering is een ingenieursconsultancy en studiebureau,
gespecialiseerd in (hernieuwbare) energie, olie- en gasindustrie evenals
infrastructuur. Sinds onze oprichting in Parijs in 1998 zijn we aanzienlijk gegroeid
tot de wereldspeler die we vandaag zijn: met meer dan 1400 ingenieurs, in meer
dan 36 landen vertegenwoordigd en met 14 interne expert communities.
We staan onze klanten (Total, BASF, Siemens, ENGIE, Eiffage, TUC RAIL, Solvay,
e.a.) bij in al hun uitdagende projecten, en dat van A tot Z. Onze knowhow strekt
zich van het prille design tot de verwezenlijking van een project en we geven zelfs
advies over de inwerkingstelling, bij voorbeeld in het geval van boorplatformen.

Vulcain Engineering
Naamsestraat 73D
1000 Brussel


Onze ingenieurs bepalen zelf het carrièrepad dat ze willen bewandelen:
+32
499
46 53 54
multidisciplinair worden met ervaring in alle bedrijfstakken of specialist in een
veld; werken in het binnenland of buitenland; deelnemen aan studies of eerder

overzien van de werken on site? Ons persoonlijk groeiplan en interne opleidingen
houden niet alleen het project op schema, maar ook de doelstellingen van onze rdecoensel@vulcain-eng.
com
ingenieurs.
Zo zijn klant en consultant tevreden en bouwen we duurzame relaties en …
duurzaam duurt het langst.

+

Personeelsleden
120 (België)
1600 (wereldwijd)

PROFIEL WERKNEMER

Ingenieurs in civiele techniek (constructie of offshore- en baggerwerken), elektromechanica, chemie en
fysica.

+

VACATURES

Projectingenieur op tal van constructie-gebonden opdrachten bij klanten in (hernieuwbare) energiechemische, offshore-, transport- en bouwsectoren. Je wordt bijgestaan door in-house expert communities
en hebt de mogelijkheid andere industrieën te leren kennen vanop de eerste rij. Je kan zelf ook altijd expert
worden in een van onze 4 studiebureaus.

+

HOE SOLLICITEREN?

Solliciteren kan door een mailtje te sturen naar rdecoensel@vulcain-eng.com en je interesse te uiten.
Vervolgens word je uitgenodigd op een eerste gesprek waar we ons aan je voorstellen en jou leren kennen:
wat wil je (zeker niet) doen; wat motiveert je in je (eerste) job; hoe wil je groeien? Hoe kunnen wij je helpen?
Na dat open gesprek wordt de feitelijke sollicitatie in gang gezet.
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 EXPERTISE OF  MULTIDISCIPLINE?
 BINNENLAND OF  BUITENLAND?
 UITVOERING OF  BEREKENING?
MET ONS JAARLIJKS GROEIPLAN
BEPAAL JIJ ZELF JOUW
CARRIEREPAD

YOUR

Willemen Groep
Bouw, wegenbouw en projectontwikkeling

www.willemen.be

Willemen Groep is met 2.300 medewerkers en een jaaromzet van 900 miljoen euro
één van de grootste familiale bouwgroepen in België. We realiseren projecten in
binnen- en buitenland en bieden onze klanten een bijzonder complementaire waaier
aan bouwactiviteiten aan. We hebben expertise in civiele projecten, industriebouw,
wegenbouw en grote residentiële en niet-residentiële projecten, al dan niet in combinatie.
Kennis en competentie ontmoeten elkaar zo in enthousiaste teams die samen mee de
uitzichten van morgen vormgeven. Waarom doen we dit? Omdat het in ons DNA zit: bij
Willemen Groep willen we de brug met de volgende generaties bouwen.
De laatste jaren hielden we een stevig groeitempo aan. Een belangrijke voorwaarde om
te groeien, is steeds met een kritische blik bestaande processen in vraag te stellen, die
te herdenken en opnieuw op te bouwen. Om die reden hechten we veel belang aan onze
bedrijfswaarde Innovatie. We evalueren voortdurend onze werkmethoden en processen,
zodat we weten hoe we die kunnen optimaliseren. Het doel is dat onze medewerkers
steeds slimmer en efficiënter kunnen werken.
Een andere doelstelling is om bouwprojecten te realiseren en tijdig op te leveren. We
vinden het belangrijk om dit te doen met respect voor de omgeving en het milieu. Om
die reden proberen we de impact van onze (wegen)bouwactiviteiten tot een minimum te
beperken. Onze groep is er trots op een maatschappelijk verantwoorde speler te zijn met
een stevige verankering in de maatschappij. Dit doen we enerzijds door steun te bieden
aan een divers gamma aan initiatieven, anderzijds door een bewuste visie en strategie te
implementeren in onze manier van werken.

Willemen Groep NV
Boerenkrijgstraat 133
2800 Mechelen

0471/800594

hr@willemen.be
Personeelsleden
2300

Hoe krijgen we dit allemaal voor mekaar? Dankzij onze gemotiveerde medewerkers. Door hun inzet en expertise
kunnen we samen bouwen aan de toekomst. Om die reden zijn gezonde en gelukkige medewerkers voor ons een
topprioriteit. We maximaliseren voortdurend hun welzijn en zorgen ervoor dat onze medewerkers aan de hand van
opleidingen mee kunnen groeien met de groep en zichzelf volledig kunnen ontplooien. Sinds enkele jaren zijn de
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.
Respect – Innovatie – Samenwerking – Resultaatgerichtheid – Ondernemerschap

+

VACATURES

Op www.willemen.be staan alle jobs gesorteerd per bedrijf.
Jullie kunnen je kandidatuur overmaken via hr@willemen.be met jullie cv en motivatiebrief. Gelieve hier ook te
vermelden voor welke vacature of welk bedrijf je graag wil solliciteren.
Wij zijn ook op zoek naar jobstudenten voor tijdens de maanden juli en augustus 2020.

+

PROFIEL WERKNEMER

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 samenwerken met anderen.
Match jij met ons? Ontdek het op www.willemen.be/carrieretool.

+

HOE SOLLICITEREN?

Via www.willemen.be/jobs, op de beurs op onze stand of via hr@willemen.be.
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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

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 drie 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
Kantoren in Gent,
Steenokkerzeel en
Antwerpen-Berchem
Posthoflei 5 bus 1
2600 Berchem

+32 (0)3 286 75 75

belgium@witteveenbos.com
Personeelsleden
105 (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 / CAD-tekenaar

+

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. 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
een A4-pagina 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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