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Francesca Ortensio is Italiaanse en burgerlijk 
ingenieur, gespecialiseerd in hydraulica. Ze is op 
zoek naar een job en mikt daarvoor bij voorkeur op 
Antwerpen of – ruimer – Vlaanderen.
“Ik zou graag zoveel mogelijk opties openhouden 
en met zoveel mogelijk bedrijven in contact komen. 
Daarom is deze jobbeurs voor mij heel interessant. 
Je vindt hier veel bedrijven en die zijn allemaal zeer 

WEEK VAN DE INGENIEUR

INGENIEUR DATE BEDRIJF
Op woensdag 20 november organiseerde ie-net in het kader van de week 
van de ingenieur een groots opgezette jobbeurs in meetingcenter Ter Elst 
in Edegem. Met 55 bedrijven werd het een drukte van jewelste en meer dan 
tweehonderd ingenieurs gingen op date bij de verschillende bedrijven. Aan 
de hand van enkele korte interviews scheppen we graag de sfeer van deze 
gesmaakte jobbeurs.
AUTEUR: LUC VANDER ELST

specifiek op zoek naar mensen met mijn diploma. 
Het aanbod ligt dus helemaal in het verlengde van 
mijn studies, want hier is alles echt gefocust op 
ingenieurs. Bij een gewone jobmarkt heb je wellicht 
een ruimere keuze aan bedrijven, maar daar zitten 
ook veel bedrijven die helemaal niet op zoek zijn 
naar ingenieurs. Hier heb ik al een paar interessante 
aanbiedingen gezien en nuttige contacten kunnen 

leggen. Een bijkomende moeilijkheid voor mij is dat ik 
geen Nederlands spreek. Daarom ben ik in de eerste 
plaats op zoek naar een bedrijf dat internationaal 
actief is en waar Nederlands geen must is. Het is net 
interessant dat je hier verschillende eerste contacten 
kunt leggen.”
Pieter-Jan Weekx studeerde vorig jaar af aan de 
KU Leuven als burgerlijk ingenieur lucht- en ruimte-
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vaartwerktuigkunde en zoekt nu een job in die sector. 
“Via de website van ie-net kwam ik op deze jobbeurs 
uit. Na mijn master in Leuven heb ik mij eerst nog 
wat meer verdiept in de luchtvaartsector door een 
manama te volgen in Toulouse in Frankrijk rond 
aircraftdesign, het ontwerp van alle systemen en 
componenten die je op vliegtuigen kunt vinden. Nu 
ik opnieuw in België ben, ga ik uiteraard op zoek om 
werk te vinden in die sector. Of het mijn droomjob 
wordt, weet ik nog niet, maar ik hoop die in elk 
geval te vinden. Al wist ik vooraf al dat ik hier op 
de jobbeurs misschien niet direct zal vinden wat ik 
zoek. Ik heb mij voorbereid door op de website van 
ie-net wat rond te kijken naar de bedrijven die hier 
vertegenwoordigd zijn en de luchtvaartsector was 
niet zo sterk vertegenwoordigd. Maar ik sta hier nu 
bij Flanders Make en ik ga dadelijk eens horen of zij 
projecten hebben in de luchtvaartsector.”

DIRECT CONTACT
“Het interessante aan zo’n jobbeurs is dat je achteraf 
makkelijker een bedrijf kunt contacteren. Als je bij 
de vijftig bedrijven hier er een paar vindt die je aan-
spreken, dan kun je een direct contact leggen met 
iemand van het bedrijf. Daarna kun je in vele gevallen 
makkelijker je cv doormailen naar human resources. 
Het is net de grote concentratie en de diversiteit aan 
bedrijven hier, die het interessant maakt.”
Wim Vermeylen studeerde in 2016 af als ingenieur 
biowetenschappen, specialisatie natuur en milieu. Na 
enkele jobervaringen, onder meer als milieudeskun-
dige bij het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, is hij 
opnieuw op zoek naar werk. Zijn uitnodiging voor de 
ie-netjobbeurs kwam via een VDAB-consulente. 
“Ook nu ben ik specifiek op zoek naar een functie als 
milieudeskundige. Ik wil graag aan de slag als milieu-
deskundige niveau 2: opvolging van milieu-installa-
ties en dergelijke, bij voorkeur in de privésector. Ik 
ben nog maar net toegekomen, maar ik heb toch al 

een paar bedrijven gezien waar ik graag even contact 
mee zou leggen. Het interessante aan zo’n jobbeurs 
is dat je met heel veel verschillende mensen van het 
bedrijf zelf kunt praten op een heel andere manier. Je 
hebt rechtstreeks contact en je hoeft niet te mailen of 
te bellen. Je kunt hier op een relatief ongedwongen 
en spontane manier meer informatie inwinnen over 
de werkgever en over de jobinhoud.”
Voor Miroslava Kukurukyova is het haar eerste 
bezoek aan een jobbeurs. Ze werkte eerder al in 
België, maar stopte, toen ze zwanger werd en is nu 
opnieuw op zoek naar een job. Ook zij kreeg de hint 
via de VDAB. 
“Je kunt hier verschillende mogelijkheden verkennen, 
maar ik ben in feite wel op zoek naar een echte, 
concrete job. Ik heb al met enkele mensen gesproken 
van verschillende bedrijven en ik ben dus hoopvol dat 
daar op termijn ook een job uit voortkomt. Dit is een 
interessant initiatief, omdat er zovele bedrijven aan-
wezig zijn die allemaal focussen op ingenieurs en van 
hen ook verschillende specialisaties verwachten.” 
Alexander Paulussen is industrieel ingenieur 
biochemie en komt na een mailuitnodiging van ie-net 
voor het eerst naar een jobbeurs.
“Het is zowat wat ik ervan had verwacht: een hoop 
bedrijven waarmee je een eerste contact kunt leggen 
en waar ik dan in de toekomst toch iets hoop uit te 
halen. Voorlopig probeer ik zoveel mogelijk informatie 
in te winnen en contacten te leggen, zodat ik daarna 
curricula kan opsturen. Het is een soort van uitwisse-
ling. Zowel het bedrijf als de werkzoekende ingenieur 
maken een beetje een eerste selectie. Een groot 
voordeel is dat je hier snel aanvoelt wat je aan een 
bedrijf kunt hebben.” 

VINCI
Ook de bedrijfswereld lieten we aan het woord. Zij 
vullen immers de andere kant van het spectrum in. 
Voor Vinci staan Dagmar Van Driessche en Jonathan 
Bral de jonge ingenieurs te woord. 
Dagmar Van Driessche: “Vinci staat op deze 
jobbeurs, omdat wij een vrij groot bedrijf zijn dat nood 
heeft aan heel wat ingenieurs. We zijn heel breed 
op zoek naar ingenieurs: software, automatisatie, IT, 
elektrotechniek, … We hebben al heel wat ingenieurs 
gesproken die duidelijk interesse hadden in Vinci. 
Het voordeel van zulke jobbeurzen voor ons is het 
directe contact met mensen die allemaal op zoek 
zijn naar een job en die met een bepaald doel naar 
hier komen. We kunnen uitleggen wat we doen en 
wie we zijn. Dit is een makkelijke eerste stap. Na die 
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eerste kennismaking nemen mensen nogal makkelijk 
opnieuw contact met ons op. Wij registreren hier 
meestal direct hun gegevens. Als ze dan achteraf op 
gesprek komen, dan hebben ze meestal al een vrij 
goed idee over het bedrijf waarin ze zouden terecht-
komen en wat de job juist inhoudt. Ik ben trouwens 
zelf ook via een jobbeurs bij Vinci terechtgekomen.”
Jonathan Bral: “Dit is ook veel persoonlijker. Als 
iemand vragen heeft of twijfelt, dan kunnen we daar 
direct over praten. Je merkt zo snel of er een klik 
is of niet. We zijn ook zelf ingenieur en kunnen hen 
vertellen wat wijzelf doen, hoe wij bij Vinci begonnen 
zijn en hoe wij ons als ingenieur voelen binnen het 
bedrijf. Dat geeft voor werkzoekende ingenieurs direct 
ook een beeld van wat ze kunnen verwachten van 
het bedrijf op het vlak van projecten, werking, … 
We zijn goed geplaatst om hen te vertellen waar hun 
interesses het best tot hun recht zouden komen in 
ons bedrijf.”
“Je voelt het snel aan, als er een klik is of als iemand 
echt interesse heeft in ons bedrijf. Naarmate het 
gesprek vordert, komt dat spontaan naar boven. 
Bij echte interesse kom je ook tot een echt en een 
diepgaander gesprek.”

LIDL
Maite Claus (Lidl): “Je zou het wellicht niet zo 

direct denken, maar ook Lidl is voortdurend op zoek 
naar ingenieurs. Wie Lidl denkt, denkt wellicht alleen 
aan winkels. Maar achter die winkels zitten ook een 
hoofdkantoor, distributiecentra, software, enz. Wij zijn 
dus op zoek naar projectleiders voor onze bouwwer-
ven, want wij doen alles in eigen beheer. We hebben 
onze eigen gronden en daarop bouwen wij onze eigen 
winkels, onze eigen distributiecentra en binnenkort 
wellicht een nieuw hoofdkantoor. Daarom zoeken we 
nu iets specifieker naar ingenieurs voor de bouw.” 
“We legden al enkele interessante contacten en 
we zagen al een paar zeer interessante profielen, 
misschien niet direct voor ons hoofdkantoor, maar 
we hebben ook distributiecentra in Genk, Merelbe-
ke en Sint-Niklaas. We nemen wel vaker deel aan 
jobbeurzen, maar het is wel de eerste keer dat we 
deelnemen aan een jobbeurs die specifiek gericht 
is op ingenieurs. Het is ook precies daarop dat wij 
afgekomen zijn. Zo’n jobbeurs geeft ons een stuk 
visibiliteit. Net omdat veel mensen bij Lidl nooit aan 
ingenieurs denken, is het voor ons heel interessant 
om hier aanwezig te zijn. We vinden het belangrijk dat 
mensen beseffen dat achter Lidl een grote organi-
satie zit met een volledig hoofdkantoor, ingenieurs, 
elektromechanica, enz. Alle soorten van profielen kun 
je daar verwachten en daar staan mensen zelden bij 
stil.”

TELENET
Nabil Bazsaz vertegenwoordigt Telenet op de 
jobbeurs en wil voor zijn bedrijf zoveel mogelijk talent 
aantrekken.
“Deze beurs leek ons wel interessant om de inge-
nieurs van morgen te ontmoeten. Wij mikken hier 
specifiek op ingenieurs en IT’ers, want we hebben ook 
nood aan ingenieurs met wat ICT-achtergrond. We 
hebben al wel van wat interessante IT’ers gege-
vens gekregen. We waren bijvoorbeeld ook op zoek 
naar een businessanalist en we hebben dat profiel 
doorgekregen van iemand die wel belangstelling heeft 
om bij Telenet te komen werken. Dat is nochtans een 
vrij moeilijk profiel, maar de jobbeurs helpt ons dus 
op weg.” 
“Als we van iemand gegevens noteren, dan nemen we 
contact op en bekijken we of we die persoon kunnen 
matchen met een vacature. Hier maken we een eerste 
screening: we gaan na welke vacatures bij iemand 
kunnen passen. Als de kandidaat zijn interesse beves-
tigt, dan nodigen we hem uit voor een gesprek. We 
doen ook andere gespecialiseerde jobbeurzen, zoals 
jobbeurzen voor ingenieurs die worden georganiseerd 
door de onderwijsinstellingen. Ik denk dat we hier wat 
meer industrieel ingenieurs vinden. Als telecombedrijf 
zijn we echt wel op zoek naar ingenieurs die bedreven 
zijn met het ‘Internet of things’.”

JOBBEURS


