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ANALYSE
definitie
onderzoek
planning

IDEE
schetsen
mindmapping

CONCEPT
concept design
verificatie
validatie

ONTWERP
prototyping
mechanisch
elektrisch
software
detailontwerp

ENGINEERING
berekening
tekening
programmering

REALISATIE
montage
testen
integratie & implementatie

ELEKTROMECHANICA
machinebouw | project sourcing

ACE.EU

Klaverbladstraat 9, 3560 Lummen | +32 13 35 39 06  | www.ace.eu
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INNOVATIVE 
TIMES ARE 
DRIVEN BY 
INVENTIVE 
PEOPLE.

Actemium en Axians, merken van VINCI Energies, hanteren een proactieve 
strategie om bedrijven te ondersteunen bij hun transformatie naar de 
Sustainable Factory of the Future.

Onze mensen creëren méér dan oplossingen voor de industrie. Ze staan aan de basis 
van die technologische innovaties die de industriële revolutie bepalen. Het zijn hun 
ideeën en visies die vorm geven aan de industriële wereld van morgen.

Van Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data en Data Science tot Industry 
4.0, Internet of Things en the Sustainable Factory of the Future: We innovate so we 
are!

www.vinci-energies.be

www.actemium.be
www.axians.be

Ontdek onze waarden: Vertrouwen, Ondernemerschap, Solidariteit, 
Verantwoordelijkheid en Autonomie.

jobs.be@actemium.com

Ontdek onze vacatures:
PeoplePowerPassion.be
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Een job bij Altez?
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Wie is Arcadis en wat doen we?
Arcadis is één van de vijf grootste ontwerp- en 
ingenieursbureaus ter wereld. In België zijn zo’n 950 collega’s 
actief in 3 grote domeinen: infrastructuur, gebouwen en milieu. 
We ontwerpen duurzame gebouwen en verkeersinfrastructuur, we 
onderzoeken de effecten op onze omgeving en volgen werven op 
van A tot Z. We werken aan oplossingen voor grote uitdagingen 
zoals energietransitie, klimaatopwarming en verstedelijking.  
Zo bouwen wij samen met onze klanten aan een leefbare wereld.

Bouw mee aan de 
wereld van morgen

Naamloos-1   1Naamloos-1   1 6/02/2023   10:526/02/2023   10:52
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Changing  
the world   
one nanometer  
at a time

ASML gives the world’s 
leading chipmakers  
the power to mass produce  
patterns on silicon
Find out more at asml.com/careers

BB154-007337-00 - DTP15000602SW - DTP - ASML Standaard Event ad A4.indd   1 09-01-20   12:46

ASK ROMEIN MALLE  |  Ambachtsstraat 33  |  BE-2390 Malle
  +32 (0)3 320 24 75  |  +32 (0)497 99 94 84  |    m.vanaelst@ask-romein.com

Aperam - Genk (BE)

ASK Romein - Malle (BE)

Architime/Gymna - Diepenbeek (BE)

SOLLICITEER NU EN GROEI SAMEN MET ONS MEE!
WWW.ASK-ROMEIN.BE/VACATURES

JOIN OUR TEAM!
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Wij zoeken:

 engineers,
 calculatoren,
 projectleiders,... 
Trotse werkplek:
Kruishoefstraat 37 - 3650 Dilsen-Stokkem

Vrije toegang | Contact: personeel@cks.be

service

JOB
DAG

Heb je een passie 
voor elektrotechniek?

MET MEER DAN 6000 REALISATIES 
STAAT BLAVIER 
VANDAAG AAN DE TOP VAN DE 
BELGISCHE RESIDENTIËLE 
WONINGBOUW.

Meer dan 25 jaar na haar oprichting is Blavier het grootste 
nationale woningbouwbedrijf dat momenteel een tweetal 
woningen per dag oplevert. Blavier beschikt over een team van 
90 medewerkers met een omzet van ca. 60 miljoen euro per jaar.

OP ZOEK NAAR EEN FUNCTIE: BLAVIER.BE  0800 94 956

Ben je dynamisch, gedreven, resultaatgericht en
geïnteresseerd in de bouwsector?

Ben je op zoek naar een stage of een vaste job?
Zijn persoonlijke ontwikkeling en 

doorgroeimogelijkheden
belangrijk voor jou?

Hou je van zelfstandig en afwisselend werk?

Nacht van de Ingenieurs 2021.indd   1Nacht van de Ingenieurs 2021.indd   1 30/03/2021   13:17:4430/03/2021   13:17:44
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Electrical Engineering
PLC/SCADA
MOM/MES
Industrial IT

Contec is een Belgisch ingenieursbureau gespecialiseerd
in industriële automatisatie van productieprocessen.

Onze activiteiten bestaan uit: 

Projecten van A-Z, dat doen we zo!
We werken projecten uit van A-Z, in verschillende 
sectoren en over heel de wereld. Die combinatie 
maakt dat werken bij Contec steeds uitdagend en
gevarieerd is! 

Interesse in een kennismakingsgesprek?
Scan de QR code en laat je gegevens achter.

Verken samen met ons 
de wereld!

Wij ook! Ons team ontvangt
je met open armen.

We zoeken teamplayers die
voor elkaar klaar staan. 

Avontuurlijk ingesteld? Passie voor techniek? Teamwork

recruitment@contec.be www.contec.be

EXPLORE THE WORLD
OF AUTOMATION

Hello student!
De mogelijkheden zijn eindeloos, tientallen opleidingen en richtingen 

waar je uit kan kiezen. Uiteindelijk weet je de juiste keuze te maken, 

en dan? Weet jij welke functie of soort organisatie ook uiteindelijk bij 

jou past? Welke vaardigheden heb je bijvoorbeeld nodig om die 

droombaan binnen te slepen? Gelukkig kunnen wij je tijdens je studie 

al begeleiden in het maken van de juiste keuzes. Wij helpen jou graag 

om voorbereid de arbeidsmarkt op te gaan. Hoe wij dat doen? 

Als intermediair werken wij al 25 jaar mee aan het realiseren van de 

groeiambities van professionals en werkgevers in de bouw, infra, 

techniek, supply chain en publieke sector. Hierdoor weten wij alles over 

de arbeidsmarkt en hebben wij een groot netwerk opgebouwd. Omdat wij 

snappen dat je studie al genoeg tijd kost helpen we jou graag een handje. 

Al tijdens je studie kunnen we je bijvoorbeeld helpen met het zetten van 

de juiste stappen in de door jou gewenste richting. Nog moeite met het 

bepalen van die richting? Geen zorgen, daar helpen we je ook bij. Door 

het mixen van onze vakkennis en ervaring en de dosis motivatie en 

ambitie van jou, helpen wij jou met de eerste stap in je carrière.

GA NAAR ONZE WEBSITE 
WWW.CONTINU.NL, VIND 
DE VESTIGING BIJ JOU IN 
DE BUURT EN KOM IN 
CONTACT MET ÉÉN VAN 
ONZE ADVISEURS.

OOK KUN JE VIA ONZE 
WEBSITE EEN CV-CHECK 
EN LINKEDIN-CHECK DOEN. 

NIEUWSGIERIG 
GEWORDEN?
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Ready to kick-start 
 your career where
 you get full support?

#DoApply
For those who love to explore

Daikin werft aan!  
There is more in a Daikin day

Geïnteresseerd? We wachten op jouw kandidatuur!  
www.daikin.be

talent.acquisition@daikin.be

Innovatie, doorgroei, verantwoordelijkheid, diversiteit, respect en goed humeur! 
Bij Daikin, geloven we dat elke dag maximaal beleefd moet worden.

Wij werven aan:

• Project Engineer te Waver, Herentals of Gent
• Technical Service Engineer voor Wallonië en Vlaanderen
• Sales Engineer voor Wallonië en Vlaanderen

Wavre

Herentals

Gent

Luxemburg

Op zoek naar nieuwe collega’s

Ben je Master Industrieel Ingenieur of heb je een technische Bachelor op zak? 
Daikin is op zoek naar nieuwe collega’s! 
Ontdek nu onze openstaande jobs. 
 

Kom ons team versterken!
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Ben jij ook 
een Value Builder?

Neem snel een kijkje op onze jobsite  
voor de openstaande vacatures en stageplaatsen.  
  
jobs.democogroup.be

Democo
Democo is een 
klasse 8  
bouwbedrijf 
en algemeen 
aannemer met 
totaaloplossingen. 
Samen met onze 
klanten bouwen we 
kwaliteit voor elk type 
bouwproject, van 
ruwbouw tot kant-en-
klaar, van nieuwbouw  
tot renovatie. 

Democo Group
Democo Group 
verzamelt de expertise 
van 800 medewerkers 
en 7 gespecialiseerde 
bedrijven in 
Aanneming, 
Ontwikkeling, 
Technieken en 
Afwerking.

The Value Builders: 
allen experts, 
samen sterker.

Een straffe stage? 
Bij Democo Group is heel wat mogelijk, op kantoor of op 
onze werven: we zoeken samen met jou naar de juiste 
match. Laat onze technische experts je coachen bij je eerste 
stappen richting een straffe toekomst!

Even proeven?
Nog niet zeker welke richting je uit wil? Democo laat je als 
betaalde jobstudent drie dagen proeven van verschillende 
functies binnen de bouwwereld: op de werf, bij calculatie of 
bij BIM? Ontdek waar jij  
je thuis voelt!

Of meteen een straffe job?
Democo Group is steeds op zoek naar nieuwe collega’s. 
Ben jij op zoek naar een job waarin je zelfstandig kan 
werken, waar collegialiteit een sleutelbegrip is en je je 
carrière een vliegende start geeft? Dan ben je  
bij ons aan het juiste adres, wie weet vind je hier jouw 
droomjob!

DG ad stage A5 final.indd   1DG ad stage A5 final.indd   1 15/12/2022   15:34:2215/12/2022   15:34:22

All great things happen together. No matter your 
role, you are always part of a team that strives for 
something bigger and better, and that benefits the 
world around us.

JOIN OUR TEAM AND GO TO
www.deme-group.com/careers
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Industrie & productie

Voeding

Automotive

Pharma & petrochemie

Kantoren

Retail & dienstverlening

Logistiek

Bedrijfsunits

Duurzame energie

Sport & recreatie

Challenging
buildings
Bouwen? Dat draait altijd rond antwoorden vinden op 

complexe vraagstukken. Net dat is onze sterkte. Bij edibo 

denken we constructief mee over de uitdagingen die u 

aan uw gebouw stelt. Wij dagen gebouwen uit om er zo het 

maximale uit te halen voor u. Voor uw producten. Voor uw 

productieprocessen. Voor uw specifi eke uitdaging.

Algemene aannemer industriële 
gebouwen sinds 1981.

Maatheide 1302, 3920 Lommel • +32 (0)11 54 11 59 • www.edibo.be

 

 

 
Schoolverlaters met ‘werf-ambities’ kunnen opstarten als  
Werfleider om door te groeien naar Projectleider op onze  
(inter)nationale, maar ook in onze ondersteunende diensten  
zoals Aankoop, Calculatie of Werkvoorbereiding op onze  
hoofdzetel te Wondelgem kan jong talent zijn vleugels  
uitslaan! 
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  ENGINEER yourself  

a  BIGGER future 

 

You don’t have to go far  

www.ellimetal.com/jobs 

WHEN
ENGINEERING
MEETS TALENT
Werken bij Engi Talents betekent
werken aan uitdagende projecten bij
onze opdrachtgevers. 

Met meer dan 25 jaar expertise
focussen we ons op CAD Consultancy
en Project Consultancy dat in een
waaier aan sectoren. 

Dag na dag maken meer dan 300
ENGI’neers het verschil door
projecten tot een goed einde te
brengen.

Werken als ENGI’neer is afwisselend.
Je kan proeven van verschillende
sectoren en bouwt op deze manier
een uitgebreide kennis en ervaring
op. 

Daarnaast voorzien we opleidingen en
leuke evenementen waar je ook je
andere collega’s leert kennen!

"Ik hou er van om me telkens in te
werken bij andere klanten en haal
energie uit het feit dat alle
projecten die je als ENGI'neer       
 mag aanpakken telkens volledig
anders zijn." 
-Nicolas, ENGI'neer since 2017

engitalents.com
info@engitalents.com

KORTRIJK
Beneluxparkt 26 b46
8500 Kortrijk

MERELBEKE
Verlorenbroodstraat 120
9820 Merelbeke

BERCHEM
Grotesteenweg 214/7
2600 Berchem

GEEL
Kleinhoefstraat 5
2440 Geel

HASSELT
Kempische Steenweg 557
3500 Hasselt

JETTE
Burg. E. Demunterlaan 3
1090 Jette

BEN JIJ DE ENGI'NEER DIE WIJ ZOEKEN?BEN JIJ DE ENGI'NEER DIE WIJ ZOEKEN?
engitalents.com

info@engitalents.com
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evoke

Evoke is hét staffingbureau voor startende professionals in de 
Technologie! Wij houden van techniek en kennen de ambities 
van technische topbedrijven. Hierdoor weten wij waar kansen 
liggen en brengen wij mensen op plekken waar ze anders niet 
komen.

Wij hebben de technische baan die jij zoekt!
Door samen met jou in gesprek te gaan brengen we jouw 
wensen en ambities duidelijk in kaart. Zo zorgen wij ervoor 
dat jij op de juiste plek belandt. Van jouw carrière een 
succesverhaal maken? Wij helpen je om jouw ambities waar 
te maken. Kom bij ons langs voor meer info of bekijk onze 
beschikbare vacatures direct op eevvookkeessttaaffffiinngg..nnll//vvaaccaattuurreess.

YOUR CAREER 
STARTS HERE

Centers You.

INTERESSE?
Contacteer ons Recruitment team op staffing@equans.com.

WAT ALS JOUW
CARRIÈRE ZOU
STARTEN BIJ
EQUANS?

ZIN OM MEE TE WERKEN AAN DE MULTITECHNISCHE
UITDAGINGEN VAN VANDAAG EN MORGEN?

Bij Equans werk je mee aan straffe projecten in teams die
klaarstaan voor elkaar en waar je non-stop bijleert van de besten!

equans.be/jobs

Assistant Project Manager
Project Engineer
PLC Engineer
EPLAN Designer 

Start jouw carrière bij Equans als:



28 29

Design, build, race!

JOIN OUR TEAM!

Heb jij de industriebouw van de toekomst 
vandaag al in de vingers?

Group Ivo Gijbels is een ervaren én eigentijds bouwbedrijf. Met meer dan 30 jaar expertise en 
duizenden m2 vakkennis, hooggekwalificeerde vakmensen en een performant studiebureau. 
Daardoor kunnen we elk mogelijk bouwconcept doordacht en efficiënt realiseren. 
Maar we kijken ook al vooruit naar morgen. Gedreven door onze innovatiedrang willen we onze 
projecten naar een nóg hoger niveau tillen met straf nieuw talent. 
Wie weet, met jou ... Heb jij de industriebouw van de toekomst in de vingers? Wil jij bij ons jouw 
ingenieus potentieel omzetten in betonvaste kwaliteit en er met ons team staalhard voor gaan? 
Dan hebben wij mooie plannen voor jouw carrière.

En daar teken jij toch ook voor?

www.ivogijbels.be  ―  +32(0)11 73 0300  ―  verkoop@ivogijbels.be  ―  Borgveld 3, 3941 Hechtel-Eksel

Advertentie Group Ivo Gijbels - Nacht vd Ingenieur.indd   1Advertentie Group Ivo Gijbels - Nacht vd Ingenieur.indd   1 22/02/2022   11:53:3022/02/2022   11:53:30
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Bij haex zijn we continu op zoek naar de helden die passen in ons verhaal. Als familiebedrijf zijn we gegroeid 
tot een vooraanstaande speler in het Design & Build-segment. Elke dag werken we aan een toekomst voor 
generaties en hiervoor hebben we helden nodig die de uitdaging willen aangaan. 

Momenteel zijn er vacatures (M/V) voor: 

een Junior-projectleider en 
een BIM Projectvoorbereider

bellen gaat het snelst: +32 (0)11 79 21 82
mailen mag ook: jobs@haex.be
t.a.v.: Michelle Vriens

HAEX NV
klein-heidestraat 25, 3670 oudsbergen
www.haex.be

Hands-on-Heroes gezocht …

ad vacature haex_converted.indd   1ad vacature haex_converted.indd   1 20/11/20   11:1920/11/20   11:19

Hands-on-Heroes gezocht ... 
Haex is als bouwbedrijf met meer dan 50 jaar ervaring uitgegroeid tot een vooraanstaande spe-
ler in het Design & Build-segment. Als familiebedrijf ‘pure sang’ werken we elke dag samen aan 
de toekomst mét de middelen van de toekomst. 
We omarmen niet alleen de nieuwste digitale technieken maar ook de talenten die zich hierin 
willen bekwamen. Geïnteresseerd in uitdagende projecten en op zoek naar een carrière met per-
spectief in een familiale omgeving? Dan is een van de onderstaande vacatures zeker iets voor u!

• Een Projectleider
• Een BIM Projectvoorbereider 

WELKOM IN ONZE WERELD 
WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE 

ALLGROUNDERS IN DE WEGENBOUW! 

Vacatures@hoogmartens.be 

www.hoogmartens.be 
T +32 (0) 89 81 02 30 

Industrieweg Noord 1137 
3660 Oudsbergen 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 33

#SIZEMATTERS

Check via deze  
QR-code alle vacatures:  

JOBS.JANDENUL.COM

J A N D E N U L . C OM

DE BOUW 
LONKT,  
WAAG 
DE SPRONG

Ontdek het op  
komvandegrond.be 
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Ben jij net als projectleider Ivan
 een Voordenker in de bouw? 

werkenbijgijbels.be 

Check dan al onze vacatures via de QR-code:



36 37

presenteren:

15u30 | Jobbeurs & Afterwork
22u00 | Throwback TD

T
O
O
G

CHECK-IN + VESTIAIRE

SILVER PARTNERS
  ►  ACTEMIUM
  ►  DENYS
  ►  ELLIMETAL
 ►  PDM
  ►  VECON
  ►   VIRO
 ►  WAW
  
  
 

R

T
O
O
G

PODIUM
4m x 6m LOAD-IN &

LOUD OUT
STANDEN

BEURSPLAN  | |

5756

55 54

53

52

51 50

49

48

47

46

45

44434241403938

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28 27 26 25 24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

987

6

5

4

3

1

2



38 39

Dan pas jij perfect binnen het plaatje van 
projectsourcing en biedt NOVA Engineering 
dé oplossing! NOVA Engineering is een 
bureau gespecialiseerd in het projectsourcen 
van ingenieurs en technische experts. 

Dankzij de vakkennis en jarenlange ervaring 
van ons team van accountmanagers kunnen 
wij nauwgezet de noden van zowel onze 
klanten als onze medewerkers inschatten, 
om zo wederzijds werkgeluk te realiseren. 

Wij willen uitblinken in alles wat we doen, 
om zo langetermijnrelaties met onze klanten 
en projectmedewerkers op te bouwen, en 
hun verwachtingen elke dag opnieuw te 
overtreffen. 

Klinkt het als muziek 
in jouw oren om niet 
jarenlang te functioneren 
binnen eenzelfde 
werkomgeving? 

Plannen we een kort 
gesprek in als het begin 
van een langdurig 
succesverhaal?

Meer info: 

www.nova-engineering.be

Meer informatie?
T. +32 (0)11 71 80 20
www.optimum-sorting.com 
optimumsortinghrm@optimum-sorting.com

Over ons

Optimum Sorting ontwikkelt, bouwt, installeert en onderhoudt innovatieve 
optische sorteeroplossingen voor diverse sectoren en toepassingen. Begonnen in de 
voedingsindustrie, hebben we sindsdien ons bereik uitgebreid naar de novel food, 
pet food en non food markten. 

Hardware 
engineering 

• Optica
• PCB Design
• Altium

Software 
engineering 

• Artificial 
Intelligence

• Deep learning

Mechanical 
engineering 

• CAD Design
• Inventor
• Prototyping

Field service 
engineering 

• High tech
• Client support
• International 
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 Als Young Potential leg je bij PDMAls Young Potential leg je bij PDM
het fundament voor je hele carrière.het fundament voor je hele carrière.

Designer

Consultant

Productie Engineer

Benieuwd wat PDM jou kan bieden?
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Your partner in engineering 
and turnkey solutions

Het waarom van onze projecten

In de meeste bedrijven voldoen standaardoplossingen vaak 
niet. Hier is dan ook dikwijls een technische oplossing op 

maat nodig. Met meer dan 25 jaar ervaring zorgt Plakoni voor 
deze aangepaste productieomgeving op maat van de klant.

Wie werkt bij Plakoni?

Experts die meedenken met onze klant en technisch 
moeilijke vraagstukken uitwerken en oplossen.

Dit is ons op het lijf geschreven

Mechanisch ontwerp & productdesign – geautomatiseerde 
processen – CAD – projectmanagement – 
sterkteberekeningen – CE keuringen -  …

Eikelaarstraat 21a
3600 Genk+32 (0)89 32 35 17 info@plakoni.be
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Kamal Kharmach vertelt er je alles over op onze Dinner 
& Sign. Afspraak op 25 april 2023 in ons kantoor in 
Brussel (De Béjarlaan 1, Neder-over-Heembeek).

Wat is het businessmodel 
van een drugsdealer?

Kom het ontdekken op 25 april 
2023. Schrijf je snel in door de 
QR-code te scannen.

@renotec-nv

@renotec.be

@renotec.be

WWW.RENOTEC.BE

17u - 20u Dinner & Sign 
20u - 21u Kamal Kharmach 

Planning

De humoristische talk van Kamal Kharmach over 
economie wordt voorafgegaan door onze Dinner & Sign:

Je telefoon en wagen worden besteld en voor 
opstart rijd je met je nieuwe bedrijfswagen rond!

Ben je een laatstejaarsstudent Bouwkunde, Civil 
Engineering en/of Architectuur? Noteer deze datum 
dan alvast in je agenda.

Je krijgt info over de functie van Assistent Project-
leider/Calculator/Aankoper en de opleidings- en 
ontwikkelmogelijkheden bij Renotec;

Je neemt deel aan een speeddate met directieleden;

Binnen de week laten we je weten of je bij ons je 
contract mag komen tekenen.

Je kan proeven van de Renotec werksfeer (en 
uiteraard ook van een hapje en een drankje);

•

•

•

DINNER& SIGN 2023
25 april

Verantwoordelijkheid, Vrijheid & Variatie
Bezoek onze stand en onze website

Jouw werkgever voor:
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We bieden verschillende
traineeships aan op zowel
Bachelor als Master niveau.
Binnen onze traineeships staat
jouw ontwikkeling centraal.
Benieuwd naar wat wij jou
kunnen bieden? Neem een kijkje
op één van onze vacatures of
bekijk onze
carrièremogelijkheden op
www.werkenbijspie.nl voor
meer informatie!

• Assetmanagement
• Energie(transitie)
• Engineering
• Gebouwinstallaties en bouw
• ICT
• Industrieel onderhoud en 
        beheer
• Industriële projecten
• Infrastructuur en mobiliteit
• Inspecties
• Machinebouw
• Mobiele netwerken
• Natte infrastructuur
• Openbare verlichting

Recruitment; Harry.baijens@spie.com / 06-51378877

PASSIONATE ABOUT STEEL
www.smulders.com

Wil je werken aan indrukwekkende staalconstructies? Smulders, 
met vestigingen in Arendonk, Balen en Hoboken, heeft wellicht 
de perfecte job voor jou!

Ontdek onze vacatures op jobs.smulders.com.

Op zoek 
naar een 
uitdagende 
job?
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v o o r s p r o n g  d o o r  s p e c i a l i s t e n

HOOFDZETEL: VERBINDINGSDOK - OOSTKAAI 1 • 2000 ANTWERPEN • TEL.: 03 206 10 06

Find out more:

stegmann.be

Check je carrièremogelijkheden samen met 
onze ervaren recruiters. 
Stegmann, voorsprong door specialisten.

Een ingenieur kan alle 
kanten uit !



50 51

ZIJ KIJKEN UIT 
NAAR MORGEN
JIJ OOK?
swecobelgium.be

Sweco is het meest toonaangevende ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau van Europa en 
blijft de evolutie steeds één stap voor. Wij werken samen met onze klanten aan hoogstaande 
engineeringprojecten in de openbare en private sector.
Sweco geeft vorm aan de duurzame steden en gemeenschappen van morgen.
Wij maken het verschil. Nu, morgen en in de toekomst.

TRANSFORMING SOCIETY TOGETHER
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Dan kom jij terecht in een warm 
team van engineering, technische 

en administratieve talenten!

Our jobs, 
Your success!

Op zoek naar een boeiende technische, engineering of 
administratieve job vol uitdaging en passie?
Neem dan zeker een kijkje op www.tormansjobs.net waar meer 
dan 200 vacatures op jou staan te wachten. Deze projecten 
situeren zich bij meer dan 200 toonaangevende, (inter)
nationale bedrijven verspreid over heel Vlaanderen. 

Voor volgende disciplines zijn we nog op zoek naar nieuwe 
collega’s: 

• Administratie
• Assemblage
• Automotive
• Bouw
• Elektriciteit
• Elektronica
• Facilities
• HVAC

• Instrumentatie
• Logistiek 
• Machinebouw
• Maintenance
• Mechanica
• Meet & Regel
• Milieu
• Piping

• Process
• Productie
• Staal
• Telecommunicatie
• Veiligheid
• Verpakking &   
   conditionering

Interesse in een job/project in één van deze vakgebieden of 
wil je meer (algemene) informatie?
Bezorg ons je CV per mail of neem meteen telefonisch contact 
op met het dichtstbijzijnde kantoor. Wij helpen jou meteen 
verder!

Contacteer ons!

Antwerpen
+32 (0)3 375 55 30

antwerpen@tormans.net 

Evergem
+32 (0)9 210 31 90

gent@tormans.net

Geel
+32 (0)14 28 63 63

geel@tormans.net

Mechelen
+32 (0)15 79 82 63

mechelen@tormans.net

Maak kennis met Tormans!
Tormans is een projectsourcingsbedrijf en stelt meer dan 350 
medewerkers te werk. Wij gaan gericht op zoek naar de ideale job/
project voor onze medewerkers. Je komt vast in dienst bij Tormans 
en wordt geoutsourcet naar één van onze toonaangevende klanten 
(multinationals en nationale bedrijven) die zich situeren over heel 
Vlaanderen en actief zijn in alle sectoren.

Antwerpen
+32 (0)3 375 55 30

antwerpen@tormans.net 

Evergem
+32 (0)9 210 31 90

gent@tormans.net

Interesse? Contacteer ons!
Bezorg ons je CV per mail of neem meteen telefonisch contact op 
met het dichtstbijzijnde kantoor. Wij helpen jou graag verder!

Werken bij Tormans?

Wij hebben meer dan 200+ openstaande vacatures. 
Door onze diversiteit aan vacatures/projecten kan je je kennis 
en talent optimaal inzetten en verder ontwikkelen. Deze verdere 
ontplooiing van jou vinden we zeer belangrijk.

Geel
+32 (0)14 28 63 63

geel@tormans.net

Mechelen
+32 (0)15 79 82 63

mechelen@tormans.net

Wij zijn actief in 
volgende sectoren:
• Automotive
• Bouw & Infrastructuur
• Chemie
• Energie & nutsvoorzieningen
• HVAC & klimatisering
• Farmacie
• Logistiek
• Machinebouw & assemblage
• Nucleair
• Metallurgie & staal
• Petrochemie
• Productie
• Voeding
• ...

M A A K  J I J  HET  VERSCH I L ?

KIES  VOOR  EEN  JOB

KIES  VOOR  EEN  JOB

MET  IMPACT !

MET  IMPACT !

 

 

WWW .TEACHFORBELGIUM .BE

APPLYNOW@TEACHFORBELGIUM .BE

SCHR I J F  J E  NU  I N !
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56 57

"Superflexibel en
aandacht voor de

werk-privé balans"
#redenzoveel dat ik werk 

bij TUC RAIL

Wil je ook werken 
aan duurzame mobiliteit?

Ontdek op jobs.tucrail.be waarom 
onze medewerkers trots zijn op hun job.

WWW.INNOVERENDONDERNEMEN.BE

INNOVEREND 
ONDERNEMEN

POSTGRADUAAT

VOOR INGENIEURS

Werkervaring, ondernemende en professionele competenties zijn voor 
ingenieurs  belangrijker dan ooit. Met de opleiding Innoverend Ondernemen 
voor ingenieurs krijg je de kans om via innovatieve projecten een unieke 
ervaring op te doen in het bedrijfsleven of het ondernemerschap. Deze 
opleiding is gericht op (bijna) afgestudeerde industrieel ingenieurs, 
bio-ingenieurs, burgerlijk ingenieurs en handelsingenieurs.

Tijdens de opleiding kun je inspelen op je eigen interesses en de vaardigheden die 
je wilt trainen. Onze professionele coaches zorgen voor optimale ondersteuning 
gedurende het volledige traject. Het postgraduaat bestaat uit een programma 
van 29 of 60 studiepunten dat je tijdens of na je masteropleiding kunt volgen. De  
studiepunten worden verdeeld onder een innovatieproject en een persoonlijk 
opleidingsprogramma. 
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IF WE CAN BECOME
A WORLD LEADER
IN RECYCLING AND 
CLEAN MOBILITY

Discover our 
Young Graduate Program
Our two-year Young Graduate Program gives you the opportunity to learn and 
gain experience in various areas of our organization. This program prepares 
starting engineers for a clearly predefined management position in a technical 
field. All Technical Young Graduates are coached during a specifically designed 
development program, which is spread over different units and locations. 

Practicals
The assessment will take place in February - March 2023, in Brussels. In case 
of a positive assessment, you will receive a contract proposal in spring. Your 
first day at Umicore will be 1 September 2023.

Scan the code and apply for our 
Technical Young Graduate Program!

“ At Umicore, 
we strive to 
continuously 
improve our 
environmental 
performance.” 
Emiel Vanneste,
Young Graduate
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WANT TO BUILD
TOGETHER?

Vanderstraeten biedt totaaloplossingen voor bouwprojecten.
Wij staan in voor het mee ontwerpen, bouwen, financieren en 

onderhouden van gebouwen voor de publieke en private sector.  
Samenwerking met alle betrokken partners staat hierbij centraal. 

Hierbij investeren we in onze mensen, innovatie en kennis, 
waardoor we steeds kwaliteit voorop kunnen stellen.

GESLAAGD? PROFICIAT!
KLAAR VOOR DE VOLGENDE UITDAGING. 
ONTDEK NU JE MOGELIJKHEDEN BIJ VDS VANDERSTRAETEN.

Europaweg 11 • 3560 Lummen
+32 11 43 14 12
info@vanderstraeten.be
www.vanderstraeten.be



62 63

ALL TECHNICAL.  
ALL WINNERS.

Vecon Engineers is hét technisch 
projectbureau waar de ontwikkeling 
van jonge ingenieurs centraal staat.

Meer weten?  
Scan de QR-code

Plezier in je werk geeft energie en zorgt 
ervoor dat je goed in je vel zit. Daarom 
dagen we je uit het beste uit jezelf te 
halen. Onze unieke VIRO Academy stelt je 
in staat je eigen talenten en capaciteiten 
te blijven ontwikkelen en je eigen 
route uit te stippelen. We bieden je een 
opleidingshuis, loopbaanontwikkeling, 
jobrotation en stimuleren het delen van 
kennis. “Engineering your career” zoals 
wij dit noemen, is een vast agendapunt bij 
ons. Want sta jij in je kracht dan presteer 
je het best.

Jouw persoonlijke 
ontwikkeling staat 
centraal

Ontdek de mogelijkheden bij VIRO.

careers.viro-group.com  

engineering
your 

career
Even voorstellen

VIRO is een open en multidisciplinair 
ingenieursbureau gespecialiseerd in Product 
Engineering, Machinebouw en Industriële 
Projecten. Hierbinnen richten we ons 
op engineering en projectmanagement. 
Vanuit onze vestigingen in Nederland, 
België en Duitsland werken onze 850 
medewerkers wereldwijd voor de 
aerospace, attractiebouw, automotive, 
defensie, energie, food, industriële & 
utiliteitsbouw, machinebouw, maritieme 
sector, procesindustrie en semiconductor 
industrie.

Wij ontmoeten je graag 
op de Job beurs van 
de Engineer Plaza. 
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Solliciteer en Win for Life !

Grijp
je job !

Je krijgt een Win for Life krasbiljet, als je voor 30 juni 2023 een af
spraak inplant. Wie weet heb je straks niet alleen de job van je leven 
te pakken, maar win je ook levenslang gratis shoppen !

Grijp je kans en stuur vandaag een mail met onder 
werp “Win for Life”, je wensen en je cv naar  
hasselt@waw.jobs of geel@waw.jobs.

Ben je op zoek naar een aan-
trekkelijke job als ingenieur? 
Kom dan zeker praten met 
WaW Jobs. 

Voor jou kijken we graag uit  
naar een job die past  
bij je talent en voorkeur.

gekozen ontwerp

www.waw.jobs

adverts_WAW_nvdiA5.indd   2 06/02/2023   00:09

SAMEN BOUWEN AAN 
DE STRAFSTE PLANNEN? 

willemeninfra.be/jobs 
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www.willynaessenslovesyou.be

Helena Lemarcq  •  helena-l@willynaessens.be  •  +32 56 69 46 86

Op zoek naar enthousiaste schoolverlaters! 
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SPECIAL EVENTS ENGINEERING

WWW.CONRAD-CONSULTING.BE
+32 11 85 04 10 | VELDSTRAAT 147 | 3511 HASSELT

INFO@CONRAD-CONSULTING.BE

Onvergetelijke 
evenementen.
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VPD organiseert de

Ingenieursprijs ‘Paul Donners’, editie 2023

Win €2000 
met uw masterproef
Beste masterstudent,
Beste (toekomstige) collega industrieel ingenieur,

Een selecte jury van de ingenieursvereniging ‘Vriendenkring Paul Donners’ vzw 
bekroont jaarlijks de meest verdienstelijke masterproef
van alle ingezonden kandidaturen aan de Faculteit Industriële 
Ingenieurswetenschappen (FIIW) van de UHasselt/KU Leuven te Diepenbeek.

De criteria waarop deze jury zich baseert, zijn de volgende:
- praktijkgerichtheid: uitvoerbaarheid of uitgevoerd;
- originaliteit: niet als origineel ontwerp bedoeld, maar als originele uitvoering;
- presentatie: het communicatieve en het antwoorden op gestelde vragen;
- persoonlijke inbreng: eigen werkinhoud en creativiteit;
- inhoud en opbouw van hand-out en begeleidende teksten.

Aan de door de jury geselecteerde masterproef zal de Ingenieursprijs 
“Paul Donners” worden toegekend. 
Naast een financiële beloning van 2.000 euro voor de winnaar(s) is de 
uitstraling een niet onbelangrijk aspect voor uw (verdere) loopbaan.

In de loop van de maand mei zal u nog een e-mail ontvangen om in
te schrijven voor deze wedstrijd.

Meer info en kandidaatstelling per e-mail via:
ingprijspauldonners@gmail.com


