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Verbond Der Bio-ingenieurs VBIG
Beste Master studenten,
Beste Alumni,
Beste vertegenwoordigers van bedrijven,
Het doet ons bijzonder veel plezier om jullie zo massaal welkom te mogen heten op de Bio-ingenieur
bedrijvendag 2017.
Deze unieke gelegenheid om succesvolle Belgische en internationale bedrijven in contact te brengen met
jonge talentvolle (toekomstige) Bio-ingenieurs en Industrieel ingenieurs in de biowetenschappen van de
Universiteit Gent is een fantastische opportuniteit voor zowel de toekomstige werkgevers als
werknemers.
Bedrijven krijgen vandaag de kans om via hun contacten het enorme potentieel te ontdekken van de
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent als kweekvijver van zeer talentvolle, uitstekend
opgeleide, gedreven jonge ingenieurs in diverse specifieke velden van de Bio-ingenieurs wetenschappen.
En de jonge (bijna) alumni kunnen in één namiddag kennismaken met de ‘crème de la crème’ van
bedrijven in diverse domeinen die voor hun verdere groei en uitbouw allemaal rekenen op jonge
ingenieurs van hun kaliber.
Deze bedrijvendag is een co-organisatie van de studentenvereniging VLK en de alumnivereniging Het
Verbond van de faculteit en heeft als doel onze studenten en jonge ingenieurs te helpen om bij de
opstart van hun loopbaan goed geïnformeerde keuzes te maken. Niets is immers zo belangrijk voor
zowel bedrijf als ingenieur om jong talent te laten ontplooien binnen de juiste professionele omgeving
met overeenkomende waarden, culturen, doelstellingen en verwachtingen.
Wij hopen dan ook van harte dat dit event een geapprecieerde bijdrage mag zijn tot succes voor alle
deelnemers.
Namens alle organisatoren van deze bedrijvendag dank ik u van harte voor uw aanwezigheid.

Frederik Lievens
Voorzitter Het Verbond
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Vlaamse Levenstechnische Kring VLK
Beste allen,
Hartelijk welkom op de bio-ingenieur bedrijvendag!
Vandaag krijgen onze masterstudenten en bedrijven de kans om elkaar te ontmoeten. Via presentaties
en persoonlijke gesprekken worden hier de eerste kennismakingsstappen gezet.
Deze dag wordt georganiseerd door de alumni van het VBIG in samenwerking met onze actieve
studentenvereniging VLK. Het is een mooie gelegenheid om de afgestudeerden en studenten dichter bij
elkaar te brengen, een samenwerking om trots op te zijn.
Na vijf intense studiejaren zijn de studenten eindelijk klaargestoomd voor het werkveld. De bioingenieurs van de UGent zijn bij de besten van hun soort. Ze zijn ruimdenkend, sociaal, flexibel en
bruisen van talent. Sommigen hebben een buitenlandse ervaring achter de rug, anderen zijn
geëngageerd en toegewijd aan de mooie faculteit.
De bedrijven die hier aanwezig zijn, weten dit natuurlijk maar al te goed en profiteren van deze unieke
kans om onze ingenieurs aan te trekken. Ze zijn dit jaar talrijk aanwezig, klaar om de studenten bij hen
een kans te geven om zich volledig te kunnen ontplooien.
Namens de VLK wens ik alle studenten een vlotte start na hun studies. Bedankt om er met ons een
fantastische studietijd van te hebben gemaakt. Ook wil ik alle bedrijven bedanken voor hun komst,
waarbij ik hoop hen ook volgend jaar te mogen verwelkomen.

Tim Van Overstraeten

Praeses VLK
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VANDEMOORTELE
Vandemoortele is a Belgian family business. We are passionate food people since 1899. Vandemoortele has
two business lines; one in frozen bakery products and one in margarines, culinary oils and fats. Next to our focus on professional customers and retailers, we market several consumer brands in margarine, cooking and frying
oil.
Over more than a century Vandemoortele has grown to be a truly international food company.
We develop our high quality products based on the latest consumer insights and sell them all over the world. We
have grown in a steady pace through organic growth and acquisitions and intend to continue on this path. Our
aim is to hold a leading position in our core categories in Europe.
We firmly believe in driving operational excellence in all our key functions and processes.
In 2014 Vandemoortele realised a turnover of 1.3 billion EUR with 4.700 employees, working in 34 production and
15 commercial sites across 12 European countries. It is Vandemoortele’s ambition and strategy to reinforce its
leading position by both acquisitions and organic growth.
Vandemoortele wants to differentiate by operational excellence, a strong customer focus and advanced innovation.

Our Mission:
Bringing great taste in your kitchen, at your table and on the go.
We believe people should enjoy their every day food, from breakfast to dinner, from healthy lunches to indulgent moments. We offer convenient solutions for professionals and products the consumer can trust.
We are a leading food company in Europe, building our categories of Frozen Bakery Products and Margarines,
Culinary Oils and Fats, offering the best in taste, quality and service.
We offer great tasting and enjoyable food, tuned to local preferences, in the kitchen, at the table and on the
go. All we do starts with the consumer in mind.
We aim at being the best in fulfilling our customers expectations of taste, quality and service. We serve customers in all channels with a wide variety of quality products.
We invest in consumer insights to best understand the consumer’s needs and innovate to adapt to forever
changing trends, eating habits, technologies and regulations.
We work with an attitude of continuous improvement striving for operational excellence in all our key functions
and processes.
We care about the future. We operate in a sustainable way by focusing on responsible sourcing, eco-efficient production, commitment to people and products you can trust. We want to be an inspiring place for our people,
stimulating personal development and growth.
We wish to optimize long term value creation for our stakeholders, driving sustainable and profitable growth.
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VANDEMOORTELE
Our Values:
Respect: Respect is the foundation of our actions and our external and internal relationships.
We act with integrity and respect for others and for our environment.

Stages
Voor jonge bio-ingenieurs voorziet Vandemoortele regelmatig stages. Deze stages kunnen in diverse
departementen zoals R&D, Quality en HSE of in processing en productie.

Contact
Dirk Ghekiere – Human Resources Manager VANDEMOORTELE
Moutstraat 64, 9000 Gent
dirk.ghekiere@vandemoortele.com
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ALCON
Alcon, onderdeel van de Novartis groep, is een internationale speler in de oogzorg. De groeiende vestiging in
Puurs - die al ruim 1.500 medewerkers telt - legt zich toe op oogdruppels, oogverzorgingsproducten en
chirurgische uitrusting. Innovatie, kwaliteit en een fijne teamgeest zijn vaste waarden op deze
hoogtechnologische site.

Jobs
Wie zijn oog laat vallen op een job in Puurs, tekent voor een aangename carrière vol verantwoordelijkheid en
kansen bij een gezonde en uitdagende wereldspeler. Je vindt onze openstaande vacatures op www.novartis.com/
careers.

We hebben opportuniteiten voor onder meer:
(industrie)-apothekers
Bio-ingenieurs
Masters in de ingenieurswetenschappen
Burgerlijke en industriële ingenieurs
Masters TEW en handelsingenieurs
Bachelors scheikunde
Technische richtingen
…

Social media & website
LinkedIn
www.alconjobs.be
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KATOEN NATIE
Als een globale logistieke service provider, combineert Katoen Natie engineering, technologie en haven
activiteiten om wereldwijd, op maat gemaakte oplossingen aan te bieden voor de (petro)chemische industrie en
consumer goods. Katoen Natie heeft 180 logistieke platformen en is actief in 28 landen in Europa, Noord- en ZuidAmerika, Afrika en het Verre Oosten met een team van meer dan 12.000 gemotiveerde medewerkers.
Om verder te kunnen blijven groeien, zoekt de Business Unit Petrochemicals naar trainees om in het buitenland
leidinggevende functies op te nemen.

Jobs
Als toekomstige International Terminal Manager zal je verantwoordelijk worden voor de dagdagelijkse werking
van logistieke platformen waar 20 tot 150 mensen werken. Je start met een 2 jaar durende opleiding in value
added logistics, supply chain services en semi-industriële activiteiten voor de Business Unit Petrochemicals.
We rekenen op je skills in people management, customer satisfaction, planning, kwaliteitssystemen, financiën en
zullen je ondersteunen je kennis hierin verder te verdiepen.

Contact
Frederik De Grove
Haandorpweg 1
9130 Kallo
e-mail: recruitment.petrochemicals@katoennatie.com
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MILCOBEL
Milcobel cvba is een bedrijf dat de melk van 2800 melkveebedrijven ophaalt, verwerkt en commercialiseert. De
organisatie en de activiteiten van Milcobel berusten op een coöperatief model. De melkveehouders leveren niet
alleen de melk maar zijn ook de aandeelhouders van de coöperatie. Op basis van zowel operationele als
commerciële excellentie wordt er naar gestreefd om een duurzame afzet van de melk te garanderen.
Het resultaat hiervan vertaalt zich in een faire melkprijs voor de aangesloten leden-melkveehouders. Milcobel
beroept zich op een dynamiek die transparant, robuust en betrouwbaar is. Hiermee wordt betrokkenheid
gecreëerd met alle schakels van de zuivelketen.

Contact
www.milcobel.be
Milcobel cvba, Fabriekstraat 141, B-9120 Kallo, Belgium
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DOW BENELUX BV
Dow is één van de grootste internationale chemische bedrijven in de wereld. Dow telt wereldwijd meer dan 50.000
medewerkers en is actief in de ontwikkeling en productie van meer dan 5.000 verschillende kunststoffen en
chemicaliën.
In Terneuzen staat de op één na grootste productielocatie van Dow wereldwijd. Hier bevindt zich ook het
hoofdkantoor van Dow in de Benelux.
De producten van Dow zie je op allerlei manieren terug in het dagelijkse leven. Van de banden onder een auto, tot
de zolen in je schoenen en van het verpakkingsmateriaal voor etenswaren, tot het scherm van je nieuwe
smartphone.

Jobs
Process Engineer: Jij bent het aanspreekpunt voor technische vragen. Je werkt mee aan het succesvol
implementeren van projecten, voortdurende procesoptimalisatie en business gedreven oplossingen. Je zet kennis
in chemische ingenieurstechnieken elke dag opnieuw om in praktische oplossingen.
Improvement/Production Engineer: Jij bent verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van projecten in de
verschillende productie-eenheden op de site. In deze rol is jouw hoofddoel om de veiligheid en productiecapaciteit
te verhogen, kosten en energieverbruik te verlagen.

Contact
http://campusemeai.dow.com/
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CERES RECRUITMENT
CeresRecruitment bemiddelt voor Masters en Bachelors in de Food & Agri sector. Onze actieve benadering, goede
marktkennis en uitstekende contacten in de landbouw- en voedingssector zorgen ervoor dat wij de kansen in de
markt optimaal benutten. Wij zorgen voor een professionele, aangename en betrokken begeleiding. We
bespreken en analyseren uw persoonlijke drijfveren, de ambities voor de toekomst en de opdrachtgever die bij u
kan passen. We bouwen de brug tussen uw vaardigheden en zeer interessante bedrijven in de sector gerelateerd
aan jouw opleiding.

Jobs
Voor elke vacature kunt u informatie inwinnen bij één van onze consultants. Via www.ceresrecruitment.eu kunt u
een open sollicitatie sturen of direct reageren op een vacature.
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INDAVER
Afval : een kwestie van sorteren en weg ermee? Think again. Jouw afval is voor Indaver een bron van
materiaal en energie!
In Antwerpen en Beveren beschikt Indaver over verschillende hoogtechnologische verbranding- en
verwerkingsinstallaties geschikt voor de meest uiteenlopende soorten afval. Zo verwerkt Indaver niet alleen
huishoudelijk afval, maar is het ook gespecialiseerd in de milieuveilige behandeling van industrieel en gevaarlijk
afval.
Het verwerken van afval is echter slechts een deeltje van het brede takenpakket van Indaver. Zo buigt het bedrijf
zich ook over het volledig beheer van de afvalstromen van haar klanten. Indaver is voor heel wat bedrijven immers
een slimme partner die meedenkt over hoe best omgaan met gevaarlijk afval op sites, hoe gespecialiseerde
containerparken aanleggen en dergelijke meer. Indaver is voor heel wat overheden een partner voor het
verwerken van hun afvalstoffen, maar helpt hen ook om het stedelijk afval te beheren.
Een duurzaam materialen- en energiebeheer is de sleutel tot succes bij Indaver. Zo zet het bedrijf niet alleen in op
een degelijke verwerking en zo mogelijk recuperatie van materiaal, daarnaast wendt het de energie die vrijkomt
bij de verbranding van afval aan om de eigen plants en zelfs het net te bevoorraden. Afval wordt op die manier de
bron van duurzaam materialen- en energiebeheer.
Om bovenstaande mogelijk te maken is continue procesinnovatie noodzakelijk. In de eerste plaats op het vlak van
afvalverwerking, waar Indaver voortdurend processen evalueert en verbetert, maar ook op het vlak van
dienstverlening, waar afvalbeheerssystemen steeds verder worden uitgekiemd.
Zoals je merkt, is de slogan “Indaver, toonaangevend in duurzaam afvalbeheer” meer dan terecht!”

Jobs
http://jobs.indaver.com
We zoeken o.a. een procesingenieur en een account manager.

Stages
Indien je interesse hebt om stage te doen bij Indaver, aarzel dan niet om contact op te nemen met Luc Daniëls.
Zijn contactgegevens vind je hier onder.

Contact
Solliciteren kan via onze vacature website: jobs.indaver.be.
Voor vragen kan je terecht bij Luc Daniëls, HR Business Partner via het e-mail adres Luc.daniels@indaver.be of op
het nummer 015/28 80 71
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IMPERIAL MEAT PRODUCTS
Imperial Meat Products is een toonaangevende vleeswarenfabrikant van fijne vleeswaren met onder andere
merken zoals Aoste, Marcassou en Justin Bridou. Binnen de CAMPOFRIO FOOD GROUP, Europa’s nummer 1 in
vleeswaren, realiseert ons bedrijf een zakencijfer van 200 miljoen euro en stelt zo’n 700 personen tewerk in haar
vijf verschillende vestigingen in België.
Een continue focus van onze medewerkers op kwaliteit, klantgerichtheid en productiviteit staat bij ons centraal.
Als internationaal georiënteerd bedrijf zijn wij steeds op zoek naar talentvolle en ondernemende mensen die een
meerwaarde voor onze organisatie kunnen betekenen.

Jobs
Wij hebben extra aandacht voor studenten uit volgende specialisaties:
Bio-ingenieurswetenschappen: cel & genbiotechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen: chemie & bioprocestechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde
Bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen & voeding
Bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie
Voor een overzicht van onze huidige vacatures verwijzen we naar onze website: www.imperial.be

Stages
Stage aanvragen kunnen steeds bekeken worden in één van onze 4 Gentse vestigingen.

Contact
Sofie Hooft
HR Business Partner
hr.imperial@campofriofg.com
09/370.02.11
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ARCADIS
Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke
en gebouwde omgeving. Door de toepassing van onze diepe marktsectorkennis in combinatie met onze ontwerp-,
consultancy-, engineering-, project- en managementdiensten werken we samen met onze klanten aan
uitzonderlijke en duurzame resultaten.
In België hebben we een 750 werknemers die vanuit één van onze zes vestigingen (Gent, Antwerpen, Brussel,
Hasselt, Luik, Charleroi) of op locatie bij de klant werken.

Jobs
Arcadis is steeds op zoek naar jong, gemotiveerd talent en beschikt over een ruime waaier aan opleidingen waarbij
we inzetten op jouw interesses en talenten. Arcadis biedt je een boeiende en aangename werkomgeving waarin je
jezelf kan ontplooien, met ruimte voor ontwikkeling, eigen initiatief én verantwoordelijkheid.
Heb je interesse in een functie als Projectingenieur Bodem, Junior Consultant Milieumanagement, Junior
Consultant/Ingenieur
Water,
Product
Stewardship
Consultant
,
…
Neem dan zeker een kijkje op onze jobsite: www.jobsarcadisbelgium.be of solliciteer spontaan
via rekrutering@arcadis.com.
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INSEL-RANDSTAD PROFESSIONALS
INSEL-Ingenieursselecties is een erkend wervings- en selectiebureau dat zich specifiek richt op ingenieurs, in alle
marktsectoren en voor alle functies, van projectingenieur tot directeur. Sinds onze oprichting in 1994 zijn wij
uitgegroeid tot de marktleider in onze sector.


Voor de eerste tot de laatste carrièrestap



Elke consultant is zelf ingenieur, gespecialiseerd in een specifiek kennisdomein, met meestal een jarenlange
praktijkervaring achter de rug.



Kortom, een betrouwbare gids die jou wegwijs maakt op de arbeidsmarkt en die jou ondersteunt bij jouw
eerste en alle daaropvolgende carrièrestappen.

Jobs
Wij zoeken technische bachelors en ingenieurs met of zonder ervaring! Bezoek zeker onze stand op de Bioingenieur bedrijvendag. Onze consultants geven jou graag meer uitleg over de verschillende mogelijkheden!
Onze vacatures zijn ook terug te vinden op onze website: www.insel.be
Maak op deze website jouw profiel aan en je kan er onmiddellijk solliciteren voor een job die bij jou past.
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QUARTES
Quartes nv, actief in de veevoedersector, behoort tot de groep Versele Nutrition. Met onze veevoederproducten
voor rundvee, varkens en pluimvee bekleden wij een leidinggevende positie in de markt van mengvoeders.

Jobs
Commerciële medewerkers - Diergroep rund vee of varkens m/v
Jouw functie:
• Je speelt een belangrijke rol in de begeleiding en opvolging van onze bestaande klanten, waarbij onze
gewaardeerde service en ons uitgebreid productassortiment een belangrijk middel zijn.
• Je staat in voor de werving van nieuwe klanten in een toekomstgericht marktsegment.
• Je bent specialist in voeding, selectie en milieu-eisen en je kan deze kennis optimaal benutten.
• Jouw bijdrage zal gewaardeerd worden voor de kennis van de lokale marktsituatie en de groeikansen voor onze
onderneming

Contact
HR Manager Eveline Dewaele Kapellestraat 70 9800 Deinze hrm@verla.be
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EASTMAN
Eastman is a global specialty chemical company that produces a broad range of products found in items people
use every day. With a portfolio of specialty businesses, Eastman works with customers to deliver innovative products and solutions while maintaining a commitment to safety and sustainability. Its market-driven approaches
take advantage of world-class technology platforms and leading positions in attractive end-markets such as transportation, building and construction, and consumables. Eastman focuses on creating consistent, superior value for
all stakeholders. As a globally diverse company, Eastman serves customers in approximately 100 countries and
had 2014 revenues of approximately .5 billion. The company is headquartered in Kingsport, Tennessee, USA and
employs approximately 15,000 people around the world. For more information, visit www.eastman.com

Jobs
Eastman heeft de traditie om zich op regelmatige basis te versterken met jonge ingenieurs, die we heel graag
ontmoeten op de Bio-ingenieurs Bedrijvendag. Omwille van onze chemische activiteiten richten we ons in eerste
instantie tot de afstuderenden in de richting Chemie en Bioprocestechnologie, maar we willen ons zeker hiertoe
niet beperken.
Als hoogtechnologisch, internationaal bedrijf bieden we mooie kansen voor jonge professionals die hun loopbaan
samen met ons willen uitbouwen.
Kom met ons kennis maken op onze beursstand!

Contact
Voor meer informatie over Eastman : www.eastman.com
Carrièrekansen voor jonge ingenieurs : www.eastmaningenieursdag.com
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DOSSCHE GROUP
Dossche Mills is een ambitieuze firma met meer dan 280 vaste medewerkers. Vanuit onze vestigingen
in Deinze, Antwerpen en Renesse voorzien wij de artisanale en industriële bakkerijen van de
nodige grondstoffen.

Contact
Dossche Invest nv-sa
Clemence Dosschestraat 1
B-9800 Deinze
Belgium
T+32 9 381 69 20
F +32 9 381 69 21
info@dosschegroup.com
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AVECOM
Avecom ontwikkelt en verkoopt "Bioproducts & Apps".

Biosupplementen: chemische additieven die specifieke microbiomen stimuleren (Nutriflok, Stabilox,
Methanostim).

Biokatalysatoren: producten die een reactie teweeg brengen of een proces in gang zetten (ABIL, HANDS,
Lyposol, granulaire methanogene biomassa, Multidechlorobac, H2 oxiderende bacteriën, ...).

Biovoeders: opwaarderen van nevenstromen tot microbieel eiwitrijk voeder/voedsel (opschalingsfase).

Jobs
Bio-ingenieur met interesse voor actieve verkoop van diensten en producten zowel voor de lokale als voor de
internationale markt.

19





Chemie

Land en water

Milieu

Bos en natuur

Voeding

Landbouw en tuinbouw

Cel en gen

Stage

PI
Pi is a global integrator of excellence to some of the world’s leading life science companies. From our origins as a
trusted supplier of regulatory and technical support we’ve grown to become their strategic partner of choice.
We’ve grown to be bigger by learning how to be better. Better resourced to focus our faculty of consultants’ singular experience and knowledge. Better managed to share their depth of understanding. Better prepared to challenge orthodox thinking. And better able to redefine accepted best practice. To accept no other standard than excellence.
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PURATOS
Wil je jouw carrière een magische boost geven?
Wereldwijd zijn consumenten zich meer en meer bewust van de kwaliteit van hun voeding. Puratos ontwikkelt,
produceert en verdeelt een uniek gamma aan ingrediënten voor bakkers, patissiers en chocolatiers, die de hoogst
mogelijke kwaliteit vereisen.
Sinds zijn oprichting in België in 1919 kende Puratos een voortdurende groei, en telt vandaag meer dan 7000
werknemers in 68 landen. In 2015 bedroeg onze geconsolideerde omzet meer dan 1,5 miljard euro. Onze passie
voor innovatie, onze pioniersgeest en kernwaarden liggen aan de basis van onze wereldwijde ambitie. Dit, samen
met het engagement naar onze partners, is wat werken bij Puratos zo magisch maakt.

Jobs
Kom je honger stillen bij Puratos
Aan kansen geen gebrek bij ons. Als toonaangevend bedrijf in volle expansie zijn we immers voor onze
verschillende binnen- en buitenlandse sites voortdurend op zoek naar gedreven medewerkers (m/v) die willen
bijdragen aan de ontwikkeling en optimalisatie van onze producten en processen.
Wat bieden we jou?








Een innovatief, klantgericht en snelgroeiend Belgisch bedrijf
Echte doorgroeimogelijkheden
Een gevarieerde en boeiende (inter)nationale carrière
Een brede waaier aan opleidingsmogelijkheden
Een Mentorship programma voor onze nieuwe medewerkers
Een familiale sfeer
Een interessant remuneratiepakket met tal van extralegale voordelen

Stages
Puratos biedt jaarlijks diverse stagemogelijkheden aan, onder andere binnen zijn R&D afdeling. Op onze
carrièresite http://careers.puratos.be kunt u onze stagemogelijkheden raadplegen en erop inschrijven. U kunt ook
altijd uw cv spontaan naar ons doorsturen.

Contact
Céline Percy
cpercy@puratos.com
02 481 44 96
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BOERENBOND & LANDELIJKE GILDEN
Aan boeren en tuinders worden hoge eisen gesteld. Naast teelttechnieken van planten en dieren zijn zij ook bezig
met bedrijfsbeheer, administratie, wetgeving, landbouwbeleid en de ontwikkelingen rond commercialisatie, …
Kortom, zij zijn kundige en creatieve agrarische ondernemers.
Om hen te ondersteunen neemt Boerenbond volgende kerntaken op.




Belangenverdediging: via studiewerk, advies aan de beleidsverantwoordelijken, politieke
vertegenwoordiging, deelname aan overlegorganen en acties
Vorming en voorlichting: in onze kennismaatschappij is levenslang leren een basisvereiste. We zorgen
hiervoor via studievergaderingen, cursussen en publicaties.
Dienstverlening: via eerstelijns dienstbetoon in de bedrijfsadministratie en bij dagdagelijkse
bedrijfsbeslommeringen. We bieden ook individuele economische boekhouding aan en steun bij
innovatieprojecten.

Jobs
Boerenbond zoekt geregeld:




masters in de bio-ingenieurswetenschappen (vooral landbouwkunde, land- en bosbeheer en
milieuwetenschappen)
masters in de biowetenschappen (industrieel ingenieurs landbouw, tuinbouw en biotechnologie)
masters in de rechten of economische wetenschappen

Hou je van direct contact met boeren en tuinders? Zoek je een job met veel afwisseling waarin je zelf je werk kan
organiseren? Neem dan zeker contact op.

Katrien Goris
Stafmedewerker Personeel & Interne Organisatie
016286240
katrien.goris@boerenbond.be
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QUALITY BY DESIGN
Quality by Design, or QbD for short, helps companies to keep the risks associated with quality during product development, production and distribution under control. Its clients are mainly pharmaceutical, biotechnological, cosmetics and healthcare companies. Quality by Design sets up or improves quality control systems. It validates procedures, processes and systems. QbD also offers assistance and a framework for technology transfer, and helps
companies to accelerate the launch of their products, whilst complying with strict quality requirements and regulations.

Jobs
Pharmaceutical project engineer:
As pharmaceutical project engineer, you can turn your hand to different types of projects: from IT through to quality assurance and software quality assurance. You are versatile: you solve problems, investigate the root causes
and guide people right through change processes. You consult with different departments and decision-taking levels.
The QbD Academy Model:
In consultation with the customer, Quality by Design recruits young validation engineers. The customer gives
them on-the-job training. QbD provides for training in methodologies or skills such as project management. After
two years, the employee decides where he or she wishes to continue shaping his or her career: with the customer
or with Quality by Design.

Vacatures:
Validation qualification consultant
Compliance consultant
Pharmaceutical project engineer
Technology transfer engineer

Contact
Hannah Dreesen
HR Busines Partner
Jobs@qbd.eu
+32 499 32 30 37
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OLEON
Bij Oleon (wereldwijd vertegenwoordigd in België, vestigingen in Ertvelde en Oelegem) geloven we in natuurlijke
& hernieuwbare grondstoffen. Onze specialiteit is het bewerken van die hernieuwbare grondstoffen tot een breed
gamma aan industriële ingrediënten met een hoge performantie. Deze producten kennen talrijke toepassingen:
van speciale voedingsadditieven, over cosmetica en wasproducten, tot groene sproeistoffen en biologisch
afbreekbare smeermiddelen. Onze kwalitatieve producten en hun vele toepassingen zijn het resultaat van
voortdurende innovatie en productontwikkeling. Bij Oleon staan veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid centraal, in
alles wat we doen.

Jobs
Bij Oleon zijn er verschillende interessante posities voor bio-ingenieurs. Voor wie zichzelf meer in een industriële
omgeving ziet hebben we de functie van proces-ingenieur. Als Product Manager werven we graag bio-ingenieurs
met technisch-commerciële interesse aan. Ook in onze R&D-afdeling zijn er interessante posities. Oleon biedt
mooie doorgroeikansen! Enkele posities die bekleed worden door bio-ingenieurs bij Oleon zijn: Plant Manager,
industrieel directeur, R&D Project Leader, Business Unit Managing Director, Procesingenieur, Process Manager,
Sales Manager, …

Stages
Wij stellen geregeld stageplaatsen open op aanvraag voor studenten in verschillende departementen: R&D,
process engineering, HSE,…
Navragen kan op: personeelsdienst@oleon.com

Contact
Website: www.oleon.com/career-oleon
E-mail: personeelsdienst@oleon.com
Tel: 09 341 10 69
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AGRISTO
Agristo is een dynamische familie-onderneming gespecialiseerd in het produceren van voorgebakken en
diepgevroren aardappelproducten en –specialiteiten voor de private label markt. Sedert de oprichting in 1986 is de
productiecapaciteit stelselmatig gestegen en bedraagt nu 400.000 ton afgewerkt product per jaar, wat resulteert
in een omzet van ruim 250 miljoen euro. Het uitgebreid assortiment aan frietjes, aardappelschijfjes, nootjes,
kroketjes, ... dat onze ruim 400 medewerkers vervaardigen in de hoofdzetel te Harelbeke en de
productievestigingen te Nazareth en Tilburg (NL), wordt geëxporteerd naar meer dan 90 landen of m.a.w. naar
alle uithoeken van de wereld!
Het is onze ambitie om op een beheerste manier te groeien en om wereldwijd een ijzersterke reputatie op te
bouwen van “best of class”. Wij willen dit realiseren door een superieure flexibiliteit, efficiëntie en klantenservice.
De basis hiervoor is onze kennis over aardappelen, onze unieke ligging en onze performante productiefaciliteiten.
Als familiaal bedrijf blijven eenvoud, gedreven inzet, professionalisme, ondernemerschap en respect ook voor de
volgende generaties en voor alle medewerkers de waarden die ons ook in de toekomst moeten blijven leiden.
Werken bij Agristo is kiezen voor een bedrijf in volle groei binnen de sterke voedingssector. En talent met passie
kan zeker onze teams verder versterken. Wij bieden je een sterke professionele uitdaging binnen een familiaal
bedrijf met een open collegiale sfeer, een duidelijke no-nonsense aanpak en met respect voor jouw work-life
balance.

Jobs
Uiteraard zijn onze verwachtingen per functie iets specifieker, maar dankzij jouw gedreven inzet,
professionalisme, ondernemerschap, collegialiteit en respect kom je bij ons al heel ver! Alle jobaanbiedingen en
details zijn te vinden op www.agristo.com. Daarnaast bieden wij ruime kansen aan Young Potentials! Naast
verdere ontwikkelings- & doorgroeikansen bieden wij elke medewerker een stevig opleidingsprogramma, waarbij
we je helemaal onderdompelen in het Agristo-bad en je klaarstomen voor je uitdaging!

Interesse?
De smaak al te pakken? Wil u er een flinke patat op geven en een carrière uitbouwen binnen een bloeiende,
familiale en internationaal succesvolle onderneming? Proef alvast van onze mogelijkheden op www.agristo.com of
neem meteen contact met ons op.

Contact
Agristo Harelbeke & Corporate: Ann Desplenter - ann.desplenter@agristo.com
Agristo Nazareth: Veerle Lefebvre - veerle.lefebvre@agristo.com
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USG PROFESSIONALS
Adem je exacte wetenschappen en bulk je van de ambitie?
Wil je je drive laten renderen in uitdagende projecten?
Dan ben je bij ons Competence Center Science aan het goede adres. Je combineert een vast contract en
afwisselende projecten met tal van opleidingsmogelijkheden.
We zijn voornamelijk actief binnen de farmaceutische en voedingssector en richten ons op lange termijn projecten
bij klanten. Daarbij ligt onze focus op productie-gerelateerde afdelingen zoals quality, compliance, release,
regulatory affairs, labo en project engineering. We spelen een voortrekkersrol en bundelen de competenties van
doorwinterde wetenschappers met die van experts in wording.
Ga je aan de slag bij USG Professionals Competence Center Science, dan kan je rekenen op opleidingen en
kennisdeling. Door een goede teamspirit en nauwe samenwerking, ook tijdens je projecten, garanderen we je
bovendien een thuisgevoel. Drempels vind je hier niet, carrièrekansen des te meer!

Jobs
Consultant - Pharma
Als gedreven USG Science consultant zal je ingeschakeld worden op verschillende afdelingen bij onze
farmaceutische en biotechnologische klanten en dat binnen uiteenlopende domeinen: quality, validation, release,
technology transfer, RA, compliance,…

Contact
Lana Mannaerts
HR Business Partner Science
USG Professionals
Britselei 80, 2000 Antwerpen
T +32 (0)3 800 40 03
M +32 (0)472 43 88 77
E lana.mannaerts@usgprofessionals.be
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VLERICK BUSINESS SCHOOL
Vlerick Business School is a leading international school which is consistently ranked amongst the top business
schools in Europe and the world.
We practice what we teach, combining a healthy mix of theoretical knowledge and practical insight. Each course is
tailored to meet the needs of over 800 MBA and Masters students and 6,000 executives each year, who are taught
by a faculty of internationally recognised professors at our campuses in Brussels, Ghent, Leuven and St Petersburg.

Jobs
Give your career the kick-start it deserves with one of our 3 masters programmes.

Masters in General Management.
Broaden your perspective on international business with our oldest and most recognised Masters programme. This
intensive programme gives you the solid grounding you need in all core management areas to maximise your career opportunities.

Masters in Marketing Management
Become a pragmatic, result-oriented marketing professional with our intensive Marketing degree programme.
The majority of courses in the Masters in Marketing Management (M3) involve assignments aimed at solving real
business problems, many of which are in close collaboration with companies such as Google & Diageo.

Masters in Financial Management
Join the fast track to a rewarding career in financial management. As such, our MFM is your ideal launch pad to a
career in the financial services sector or as a financial manager/CFO in an even broader range of companies.
Meet us
Want to know more?
Join one of our info sessions or open days via:www.vlerick.com/mastersinfosessions

27



Chemie

Land en water

Milieu

Bos en natuur



Voeding

Landbouw en tuinbouw



Cel en gen

Stage

ARCQ
ARCQ is a full-service staffing company that employs high potentials to the life sciences industry.
We continuously look for young graduates, academics and qualified professionals with a broad scientific background. Taking into account your competences, personality and future ambition, ARCQ gives you the opportunity
to discover different functions in the industry. We partner with reputable companies that value your talent and
take your personal growth seriously.
If you are interested in a challenging career, swing by our booth. We have plenty of interesting opportunities for
Bio-Engineers.

Recruitment procedure
During an interview we will identify your strengths, competences and personality. Together we will figure out what
job would be right for you and which available positions fit your profile.

Training
ARCQ contributes to your personal development and professional growth with customized training programs designed to help you broaden your expertise.

Jobs
Vacancies in: Validation, Compliance, Quality, Regulatory Affairs, Production, Clinical, Medical Affairs, Pharmacovigilance, Marketing.
Check out our available positions at Arcq.be and upload your CV.

Contact
Henkelsite
Persilstraat 51 3a
3020 Herent
+32 16 309 509
Katrien@arcq.be
Ella@arcq.be
Jolien@arcq.be
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ALBYNX
Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde
therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van
medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om
nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De
Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma’s in eigen ontwikkeling en met partners in diverse
therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten.
Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie, Boehringer
Ingelheim, Eddingpharm, Genzyme, Merck & Co., Inc., Merck KGaA, Novartis, Novo Nordisk en Taisho
Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te vinden op: www.ablynx.com.

Werken bij ons
Bouw je carrière verder uit door het Ablynx team te vervoegen. Elke dag krijg je de kans om je steentje bij te
dragen, om je vaardigheden en ervaring verder te ontplooien, en maak je deel uit van een jonge, snelgroeiende en
multiculturele omgeving.
De werkomgeving bij Ablynx is innovatief, gericht en open met een grote mate van zelfstandigheid binnen de
functie. Je zal de kans krijgen om te werken met een opmerkelijk wetenschappelijk- en business team en om bij te
dragen aan het onderzoek en de ontwikkeling van het nieuwe volgende Nanobody geneesmiddel. Als
onderneming streven we ernaar om al onze medewerkers de middelen aan te reiken om hun vaardigheden en
ervaringen verder te ontplooien, op elk niveau, en dit in een omgeving en sfeer waar plezier hebben op het werk
realiteit is.
Ablynx biedt een ontspannen en toch dynamische omgeving, continue ontwikkeling met competitieve salarissen
en voordelen. Bezoek onze vacatures: www.ablynx.com/careers/job-opportunities.

Jobs


Research Associate Overall

Associate Scientist Overall

Contact
Vicky De Paepe, HR Manager
Ablynx nv
Technologiepark 21
9052 Zwijnaarde
vicky.depaepe@ablynx.com
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SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE
Siemens is actief in vier toekomstgerichte domeinen. In Industry trachten we klanten te helpen hun efficiëntie en
productiviteit te verhogen en tegelijk hun ecologische voetafdruk te verkleinen. In Energy helpen we klanten zo
efficiënt mogelijk energie te genereren en te transporteren. In Healthcare werken we aan innovatieve apparatuur,
die de gezondheidsfactuur binnen de perken moet houden. En in Infrastructure & Cities bouwen we een
kosteneffectieve en groene infrastructuur voor onze alsmaar groeiende steden. Het zijn vier uitdagende
domeinen, waarin Siemens werkt aan duurzame oplossingen, die ons op termijn allemaal ten goede zullen komen.

Jobs
Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde ingenieurs die het verschil kunnen maken. Ons Industrial Software
team is onder andere actief in volgende domeinen:

MES – Manufacturing Execution Systems

LIMS – Laboratory Information Management Systems

PAT – Process Analytical Technolgy

PLM – Product Lifecycle Management (& Product Specification Management)
Onze klanten vormen een brede doorsnede van de industrie met o.a. Food & Beverage, Chemical industry,
Pharmaceutical industry, Metals, service labs of overheidsbedrijven.
Kijk op www.siemens.com/careers voor onze meest recente vacatures.

Stages
Jaarlijks bieden we stageplaatsen aan voor laatstejaarsstudenten. Wereldwijd gaat het om meer dan duizend
stageplaatsen. Meer informatie vind je op: www.swe.siemens.com/belux/web/nl/jobsite/studenten

Contact
Nicky Wellemans
Recruitment Officer
nicky.wellemans.ext@siemens.com
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BARRY CALLEBAUT
Headquartered in Zurich, Switzerland, the Barry Callebaut Group is the world's leading manufacturer of highquality chocolate and cocoa. We are the heart and engine of the chocolate industry and our mission is to be number one in all attractive customer segments. We are a business-to-business company, fully integrated with a strong
position in cocoa-origin countries.
We are shaping the world of chocolate and cocoa!
1 in 5 chocolate and cocoa products consumed worldwide has Barry Callebaut inside
As a business-to-business company, the Barry Callebaut Group serves the entire food industry, from global and
local food manufacturers to artisanal and professional users of chocolate, such as chocolatiers, pastry chefs, bakers, hotels, restaurants or caterers. We are present in one out of five chocolate and cocoa products consumed
around the world.
Barry Callebaut is the outsourcing partner of choice and the world's largest supplier of gourmet & specialties chocolate products with the two global brands Callebaut® and Cacao Barry®.
Our Vision & Values
Our vision and values represent a mindset and way of doing business that is committed to generating sustainable
earnings over time and creating long-term value for all of our stakeholders. Our way of working is characterized by
strong teamwork throughout the organization. This includes not just employees, but extends to producers, suppliers, customers, consumers through to the communities where we operate.
Everything the Barry Callebaut Group does has deep and strong roots in the company's five core values - customer
focus, passion, entrepreneurship, team spirit and integrity.

Jobs
Work is delicious at Barry Callebaut
A job at the world’s leading manufacturer of high-quality chocolate.
A job that enables you to work with the finest Belgian chocolate.
Just admit it: you can’t wait to get your teeth into this!
Surf to careers.barry-callebaut.com to find out what’s happening at Barry Callebaut.
For more info or for a spontaneous internship application, mail us at recruitments_belgium@barry-callebaut.com.
Graduate Trainee Program
Join our two year Graduate Trainee Program with 3-4 rotations and start a challenging career in one of these areas:
Operations & Supply Chain, R&D/Innovations, Quality Assurance, Sales & Marketing, Pricing, Finance or Internal
Audit. Our website will provide you with the details of each area and in which countries we are hiring. Apply now
online at www.yourfutureatbc.com. Applications accepted until end of March 2016. Your profile: passionate about
chocolate, recent Master's degree and excellent academic track record, internal experience and ambition & fluent
in English.
Barry Callebaut as a global, fast moving company is continuously looking for innovative, passionate and skilled
people matching the job postings published on our careers website.
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DESOTEC
Desotec Group , met hoofdkantoor te Roeselare, is een snel groeiend bedrijf dat sinds jaren Europees marktleider
is in de lucht- en waterzuivering door middel van actieve kool.

Jobs
Sales engineer voor verschillende regio’s
FUNCTIE:

Als sales engineer ben je verantwoordelijk voor de verkoop van technisch uitdagende projecten op het vlak
van lucht- en waterzuivering alsook in procestoepassingen.

Je analyseert de probleemstelling bij de klant en je werkt zelf een oplossing uit met bijhorende opvolging en
service.

Je maakt de offertes op en behandelt de nieuwe aanvragen.

Via actieve prospectie bouw je het klantenbestand verder uit in de aan jou toegewezen regio. Hiervoor
neem je ook enkele keren per jaar deel aan internationale beurzen.
PROFIEL:

Je bent een proactieve en analytisch sterke ir met een goede basiskennis chemie.

Je bezit uitstekende communicatievaardigheden in het Frans en Engels dit zowel mondeling als schriftelijk.
Kennis van Duits is een pluspunt.

Je werkt graag zelfstandig en bent voldoende assertief om klanten te woord te staan.

Contact
Gelieve uw CV door te mailen naar jobs@desotec.com. Desotec NV, Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare, tel
051/246 057
Voor verdere informatie zie ook : www.desotec.com
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YARA SLUISKIL B.V.
Yara delivers solutions for sustainable agriculture and the environment. Our fertilizers and crop nutrition programs
help produce the food required for the growing world population. Our industrial products and solutions reduce
emissions, improve air quality and support safe and efficient operations. Safety is always our top priority.
We are the world’s leading chemical company that converts energy, natural minerals and nitrogen from the air
into essential products for farmers and industrial customers. The main application is fertilizers, while industrial uses and environmental solutions are also important growth segments.

Jobs
Yara offers stimulating challenges all over the world.
Knowledge grows is our maxim and we want people to grow with us.
Look for more information on: www.yara.com/careers

Contact
Samantha de Moor HR Business Partner
+31 115 474870
vacatures.sluiskil@yara.com
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E20 - MEMBER OF ABO-GROUP
About
E20 staat voor «Energy to Zero» en verwijst naar de Europese 2020-doelstellingen. Vandaar dat de
energiediensten van E20 gericht zijn op het verstrekken van klantspecifieke energieoplossingen, naast het
aanbieden van algemene energiediensten, waaronder audits en ESCO-diensten. De globale energieaanpak van
E20 combineert diepgaande kennis van de industrie met technische expertise en stelt ons zo in staat de kosten,
verbonden aan het energieverbruik van particuliere bedrijven en openbare instanties, te beheren, conform de
Belgische wetgeving. Specifieke aangeboden energiediensten omvatten strategische, financiële, operationele,
technische, conformiteits, onderzoeksoplossingen en energiebeheersdiensten voor zowel openbare als
particuliere instanties.
Organisatie
E20 is een snelgroeiend dynamisch energie- en ingenieursadviesbureau waar multidisciplinaire experts en
ingenieurs tewerkgesteld zijn. Ons team beschikt over verschillende technische en wetenschappelijke
achtergronden om zo globale energiediensten te voorzien. E20 garandeert een efficiënte afhandeling van diverse
energiekwesties door middel van transparante en tijdige communicatie en een gecoördineerde aanpak van de
uitgebreide expertise, kennis en know-how.

Jobs
Op heden heeft E20 4 openstaande vacatures:
1. Junior Consultant Energie (M/V)
2. Senior Consultant Energie (M/V)
3. Consultant Energie met PLC-ervaring (M/V)
Consultant Energie (M/V)
Meer info betreffende deze vacatures kan u terugvinden op de website http://www.e20.be/jobs

Contact
Headquarters
Derbystraat 57
9051 Gent
Tel. +32 (0)9 242 99 90
Fax. +32 (0)9 245 23 51
E20@abo-group.eu
Brussels Office
Avenue Charles-Quint 292
1083 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 800 00 18
Fax. +32 (0)2 469 43 86
E20Brussels@abo-group.eu
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CREAX
CREAX accelerates the innovation and R&D process of technology-driven companies by providing solutions
through a synergy of a systematic methodology, multidisciplinary skills, and cross-industry learning. We work with
various market leaders and innovation-driven companies such as Henkel, Goodyear, P&G, Beiersdorf, Pfizer, Johnson & Johnson, Philip Morris International, DuPont, Philips, L’Oréal, Borealis, AB Inbev, AkzoNobel and many others…
The main philosophy of CREAX is that someone already solved your problem. By transferring ideas, solutions and
technologies across industries, CREAX matches its external view on technology with your industry-specific
knowledge.

Jobs
CREAX
is
looking
for
an
innovation
As an innovation engineer, you will be involved in project and research support for:





engineer.

Innovation & new technology development
Problem solving & process improvements
Mapping new applications and markets for existing products, processes and technologies
Advanced technology research (technology mapping, competitor analysis, disruptive technology detection,
… based upon scientific literature, market studies and patents)

Your profile
CREAX is looking for a motivated and dynamic engineer who is innovation minded and a creative team player.





Master degree in bioscience engineering with a background in chemistry, food technology, cell and gene
technology, environmental technology
Starter or 2-3 years of experience,
Fluent in English (oral and written), German is a plus
Excellent communication & presentation skill

CREAX offers:
CREAX offers you a challenging and international working climate where you will have opportunities to work in an
extensive range of industries. You get the necessary space to work independently, develop your expertise and take
initiative. We offer a competitive remuneration package and a unique company culture with young, dynamic and
dedicated colleagues.
You will be based in our office in Kortrijk, Belgium, and will travel across Western Europe on regular occasions.
Are you the team member we are looking for? Convince us of your potential and passion for innovation. Mail your
resume and motivation to: recruitment@creax.com (att. Mr. Jef Vandenberghe).
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AGRAFRESH
Agrafresh is een dynamische familiale onderneming. Wij streven ernaar al onze klanten dagelijks te bevoorraden
met de meest kwalitatieve en verse groenten. Wij zijn een bedrijf dat een zo volledig mogelijk, hoogwaardig en
competitief producten- en dienstenpakket levert, zowel aan retail als aan de voedingsindustrie en -distributie.

Jobs
We zijn er fier op om ons uitgebreid assortiment aan groenten en salades dat door onze bijna 100 medewerkers
geproduceerd wordt, dagelijks te zien vertrekken.
We zijn echter steeds op zoek naar talent met passie om onze teams verder te versterken.
Interesse? Onze vacatures zijn steeds terug te vinden op http://www.agrafresh.be/nl/jobs-agrafresh

Contacteer ons
Adres: Kasteeldreef 18, 8740 Egem - Pittem (België)
Tel: +32 (0)51 57 50 70
Fax: +32 (0)51 57 50 79
E-mail: info@agrafresh.be
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NUSCIENCE
Nuscience Group is a global producer of premix, concentrates, mineral mixes, feed for young animals and additives
for the animal feed industry. With more than 1000 employees worldwide and an innovation-driven attitude, we are
capable of providing sustainable and economically feasible solutions for the efficient production of animal feeds
and animal feed raw materials. We focus on offering a wide range of products for livestock feed companies, integrations and self-mixers. Our commitment to be the knowledge partner of choice in animal feeds and animal
health guarantees quality and top performance of our products and support. Thanks to our exclusive focus, we enjoy the trust of livestock feed producers and agricultural businesses on a global scale. Nuscience Group sells its
products in more than 80 countries and realizes annual revenues of approximately €450 million. Nuscience Group
is part of the Royal Agrifirm Group.

Jobs
Want to grow with us?
We are looking for enthusiastic and dynamic bio engineers with a strong interest in the business of animal nutrition.
Thanks to our continuous innovation and rapid growth, we can offer you an exciting job with a lot of growth opportunities in an international environment.
Vacancies:
Product Manager Pigs
Product Development Support
Sales Manager Ibérica
Internal Sales & Formulation
Are you interested? Send an email with your resume to Nuscience Group at jobs@nusciencegroup.com
Nuscience Group, Booiebos 5, 9031 Drongen

37



Chemie

Land en water



Milieu

Bos en natuur

Voeding

Landbouw en tuinbouw

Cel en gen

Stage

OLFASCAN & ECO-SCAN
OLFASCAN is een ondernemend team van adviseurs en medewerkers, dat bedrijven ondersteunt in hun ambitie
om geen geuroverlast te veroorzaken voor hun omgeving. Deze ondersteuning strekt zich uit over metingen,
analyses, modelleringen, advies, communicatie, …
Met een eigen analytisch labo, gespecialiseerd in het meten en opsporen van geurcomponenten in extreem lage
concentraties, ondersteunen we niet enkel onze klanten in het oplossen van hun problemen, maar voeren we ook
analyses uit voor allerlei labo's en adviesbureaus op internationaal vlak.
Met de vereiste expertise en de gedrevenheid van ons team, zorgen we voor kwaliteit met aandacht voor
objectiviteit.
Meer weten over wat we doen:
 GC Sniffing
 Luchtanalyse
 Materiaaltesten
 GCMS
Bepaling van vluchtige organische zwavelcomponenten

Eco-Scan
eco-scan is een onafankelijk advies- en studiebureau dat gespecialiseerd is in het opstellen en opvolgen van
diverse milieu- en natuurrapporten voor projecten die mogelijk invloed uitoefenen op het leefmilieu. Daarnaast
kan u voor mobiliteitsstudies en geur- en ammoniakmodelleringen ook steeds beroep doen op ons.
Meer weten over wat we doen:
 Eco-scan algemeen
Geluid

Contact
Toon Van Elst
toon.vanelst@olfascan.com
+32 476 34 24 16
Industrieweg 114H
9032 Gent

38





Chemie

Land en water

Milieu

Bos en natuur

Voeding

Landbouw en tuinbouw

Cel en gen



Stage

ANHEUSER-BUSCH INBEV (AB INBEV)
We are the world’s leading brewer – brewing over 200 different beers including names like Budweiser, Stella Artois, Becks, Hoegaarden and Leffe. (Currently 16 of our beers are ‘billion dollar’ brands.) We operate in over 25
countries with sales in over 100 around the world and we employ over 150,000 people.

Jobs
SUPPLY MANAGEMENT TRAINEE - GRADUATE PROGRAM
Someone with your drive has lots of career options. So choose carefully. Invest your potential somewhere that
you’ll be pushed every single moment. Like supply.
The program
Supply is essential to our business – it includes the brewing, packaging and delivery of our goods – and it’s where
we combine growth, service and cost to give us a competitive advantage. It’s also an area where we make a big
difference to our impact on the environment – reducing water use, waste and greenhouse gas emissions.
You’ll learn about the supply process, including Logistics, Controlling, Brewery Operations, and People. You’ll see
how we work with other parts of the business and you’ll follow a structured 7-month program.
Who we’re looking for
You should graduate (before September 2017) with a Bachelor, Masters (or equivalent) degree from any of the following disciplines:
Engineering (ideally Chemical, Mechanical, Production or Electrical).
Science (Bio-chemistry, micro-biology, brewing/food science or pharmacy).
You’ll fit in best if you understand that Supply is very fact based, quality is key – and that there is a real skill in balancing successful routine with the ability to change, challenge and improve.
To find out more...
www.bestbeerjob.com
Or you can also email the team directly : bestbeerjob@ab-inbev.com

39



Chemie

Land en water

Milieu

Bos en natuur



Voeding

Landbouw en tuinbouw



Cel en gen

Stage

PAUWELS CONSULTING
Heb je net jouw diploma op zak of reeds een eerste interessante ervaring achter de rug?
Ben je klaar om een carrière uit te bouwen bij de grootste spelers op de markt?
Wil je bovendien graag jouw talenten ontwikkelen in een team dat barst van energie?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Pauwels Consulting is een Belgisch consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in Life Sciences, Engineering en IT en
wij zoeken jou! Als consultant krijg je een vast contract van onbepaalde duur en voer je uitdagende projecten uit bij
onze klanten. We vertrekken steeds vanuit jouw expertise en interesse en zoeken zo een job die bij jou past. De
projecten gaan van validatie en kwaliteitscontroles tot project- en process engineering en nog zoveel meer. Via
toffe afterwork-evenementen houden we nauw contact met onze consultants en creëren we een optimale
werksfeer binnen Pauwels, waarvan jij kan meegenieten.
Ben je benieuwd naar wat we te bieden hebben? Solliciteer nu en geef jouw carrière een b(l)oeiende start!

Jobs
Als (Bio-)Ingenieur ben je multi-inzetbaar dankzij jouw analytische en probleemoplossende vaardigheden:
Pauwels Consultant Life Sciences:
 Process Engineer Filling Freeze Dry
 Product Support Engineer
 Project Engineer Preparation
…
Pauwels Consultant Engineering:
 Studie-Ingenieur Bodembeheer en Sanering
 Project Planner
…

Contact
+32 9 324 70 80
Solliciteer nu via jobs@pauwelsconsulting.com
Adres:
Woodrow Wilsonplein 16
9000 GENT
Lambroekstraat 5A
1831 DIEGEM
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BIO BASE EUROPE PILOT PLANT
The Bio Base Europe Pilot Plant is an open innovation pilot facility for the development of bio-based products and
processes. The Bio Base Europe Pilot Plant is looking to reinforce its human capital. Currently, about 55 people
work at the Bio Base Europe Pilot Plant and this is expected to grow to over 70 people in the coming years. More
info on Bio Base Europe Pilot Plant you can find on: www.bbeu.org/pilotplant/.

Jobs
Bio Base Europe Pilot Plant intends to be THE workplace, where all employees can fully exploit their potential. We
are the actual proof that commitment and hard work can indeed be combined with a fun atmosphere.
We are all very much into the biobased economy, as a team but also as individuals, each in our own way.
Bio Base Europe Pilot Plant highly values equality and diversification, for us a matter of actions speaking louder
than words!
When hiring a new employee, talent and skills are always more important than age, gender, ethnicity, handicap or
nationality.
Have a look at our vacancies: www.bbeu.org/pilotplant/category/jobs/
We offer a dynamic, international and young working environment with excellent perspectives for the future. You
are based at the Bio Base Europe Pilot Plant, situated in the port of Ghent in Belgium.
A suitable candidate can start immediately.

Contact
If you feel up to the challenge, please send your CV with photograph asap to:
Sofia Vindevogel , Bio Base Europe Pilot Plant, Rodenhuizekaai 1, 9042 Gent, Belgium, E-mail: jobs@bbeu.org

41



Chemie

Land en water



Milieu

Bos en natuur



Voeding

Landbouw en tuinbouw

Cel en gen



Stage

ALPRO
Alpro is dé pionier op het vlak van plantaardige voeding en dranken met name drinks, desserts, plantaardige
alternatieven voor yoghurt, room en margarines gemaakt van soja, amandelen, hazelnoten, rijst, haver en
kokosnoot.
Al meer dan 35 jaar ontwikkelt en produceert Alpro, op een duurzame manier, gezonde plantaardige producten.
De producten zijn niet alleen lekker, maar behouden ook de unieke voedingswaarden van hun natuurlijke
ingrediënten.
Alpro’s producten worden gecommercialiseerd onder de namen Alpro® en Provamel®.
Alpro, waarvan de hoofdzetel in België, Gent gevestigd is, telt vandaag meer dan 1100 werknemers in Europa en
beschikt over vier productievestigingen in België, Frankrijk, het VK en Nederland. Alpro commercialiseert zijn
producten in gans Europa, realiseerde in 2012 een omzet van 506 mio EUR (IFRS) en blijft sterk groeien.
Wil je meer weten, bekijk onze website op www.alpro.com

Jobs
Als sterk groeiend bedrijf in de voedingssector, zijn we continu geïnteresseerd in Bio-Ingenieurs die in volgende
disciplines kunnen ingeschakeld worden:
Kwaliteit
Productie
Procesverbetering
Productontwikkeling
Technologie ontwikkeling

Contact / Stage / Interesse?
Surf dan naar onze website: www.alpro.com
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DNV GL
Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, DNV GL enables organisations to advance the safety and sustainability of their business. We provide classification and technical assurance along with
software and independent expert advisory services to the maritime, oil & gas and energy industries. We also provide certification services to customers across a wide range of industries.
Combining leading technical and operational expertise, risk methodology and in-depth industry knowledge, DNV
GL empowers our customers’ decisions and actions with trust and confidence. We continuously invest in research
and collaborative innovation to provide customers and society with operational and technological foresight.
Originated in 1864, DNV GL operates globally in more than 100 countries with our 14,000 professionals dedicated
to helping our customers make the world safer, smarter and greener.
DNV GL – Energy, with more than 2,300 experts in over 30 countries around the world, is committed to driving the
global transition toward a safe, reliable, efficient, and clean energy future. With a heritage of nearly 150 years, we
specialize in providing world-class, innovative solutions in the fields of business & technical consultancy, testing,
inspections & certification, risk management, and verification.

Jobs
Position Description
Delivery of industrial energy efficiency and energy management projects, program evaluations, roadmap designs,
and other project work related to energy efficiency, energy management and low carbon economy
Supporting other team members in the implementation and delivery of energy efficiency and energy management
projects
Delivering technical and non-technical energy efficiency and energy management services in process focused industries in Europe
Supporting business development and sales activities including help develop branding materials, attend conferences, etc.
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3M
3M is een hoogstaande, gediversifieerde technologische onderneming. 3M biedt innovatieve oplossingen voor
heel wat vragen van klanten binnen heel wat sectoren zoals onder andere architectuur en bouw, auto-, boot- en
vliegtuigbouw, creatieve communicatie, elektronica, gezondheidszorg, thuis en vrije tijd, productie en industrie,
kantoor, veiligheid en beveiliging, nutsbedrijven en telecommunicatie. 3M bestaat reeds meer dan honderd jaar.
Doorzettingsvermogen, vindingrijkheid en creativiteit liggen aan de basis van dit succes.
3M Belgium bvba/sprl heeft een hoofdkantoor met verkoopsverantwoordelijkheid in Diegem, één fabriek in
Nivelles, en één scheikundige fabriek met onderzoekslaboratoria in Zwijndrecht.

Jobs
Wij halen het beste in u naar boven. Bij 3M kunt u al uw technische expertise inzetten om innovatieve,
wereldverbeterende oplossingen te creëren. Mogelijk kunt u een bijdrage leveren aan technologieën die zorgen
voor duurzaamheid, schone technologie en schoon water. Of u kunt zich richten op nieuwe megatrends in de
gezondheidszorg. Of uw energie stoppen in geavanceerde transportmethoden en elektronica, of elke andere
sector die u zich maar kunt indenken.
Als u wilt weten wat u kunt bereiken bij 3M, bekijkt u onze mogelijkheden voor ingenieurs en neemt u contact op.
Onze getalenteerde professionals werken in functies als hieronder:
 Ontwikkelingsingenieurs productietechnologie
 Procesingenieurs
 Productingenieurs
 Kwaliteitsingenieurs
 Veiligheidsingenieurs
 Facilitair/onderhoudsingenieurs
 Procesinstrumentatie en controlesystemen
 Design
 Projectmanagement
Bekijk de vacatures voor 3M ingenieurs.

44

Chemie




Land en water

Milieu

Bos en natuur

Voeding

Landbouw en tuinbouw

Cel en gen

Stage

JAN DE NUL
ZIE JIJ HET OOK ALLEMAAL GROTER EN AVONTUURLIJKER?
Bij Jan De Nul Group zijn alledaagse situaties net dat tikkeltje minder alledaags. Met uitdagende bagger- en
offshore activiteiten, grensverleggende civiele werken en innoverende milieuprojecten over zowat de hele
aardbol, kan dat ook moeilijk anders.
Wat we doen, is net iets groter, gaat meestal wat verder en verloopt altijd avontuurlijker. Dankzij bijna 6700
gedreven en getalenteerde medewerkers werden wij over de jaren heen een solide referentie in ons vak.

Jobs
ZIE JIJ HET OOK ALLEMAAL GROTER EN AVONTUURLIJKER?
Surf naar jobs.jandenul.com voor onze vacatures en laad je cv en motivatiebrief op. Vind je niet meteen een job,
geen nood, ook jouw spontane sollicitatie ontvangen we graag.

Contact:
www.jandenul.com
Jan De Nul N.V.
Recruitment Department
Tragel 60
9308 Hofstade - Aalst
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ALTRAN
As a global leader in innovation and high-tech engineering consulting, Altran offers its clients a new way to innovate by developing the products and services of tomorrow. Altran works alongside its clients on every link in the
value chain of their project, from conception to industrialization. For over thirty years, the Group has provided its
expertise to key players in the Aerospace, Automotive, Defence, Energy, Finance, Life Sciences, Railway, and Telecoms sectors, among others. In 2015, the Altran group generated revenues of €1.945bn. With a headcount of more
than 27,000 employees, Altran has a presence in more than 20 countries.

Jobs
You are an innovator who looks beyond the horizon. You want to put your engineering, science and business skills
to use to create sustainable, end-to-end solutions. You know how to work in a team, and on your own, and you
always deliver. As a Junior Consultant, you will provide our clients with the necessary support to their activities and
take responsibilities in different tasks.

Key Requirements:
Master Degree in Engineering or Business
Excellent communication skills (EN-NL-FR)
Excellent interpersonal skills to trigger and drive change as well as collaboration
Proactive and flexible with the ability to work in a structured manner
Key Qualities:
You know how to take initiative.
You like to work in a multidisciplinary team.
You value knowledge-sharing.
You have a dynamic personality.
You demonstrate an entrepreneurial spirit.
We Offer:
We aren't just offering you a job – we offer you an inspirational working environment. You will be right on the cutting edge of technology, working within multinationals that are driving innovation for today and tomorrow. And
since we know that you have big plans for the future, our priority is to help you hone your technical skills and develop the career path that is right for you.

Contact
Av. De Tervurenlaan 142-144
1150 Brussels - Belgium
T +32 (0)2 737 68 68
F +32 (0)2 737 68 88
Send your CV to ghent.recruitment@altran.com
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WETSUS
Wetsus, European centre of excellence for sustainable water technology is a network university. In Wetsus 22 universities from all over Europe cooperate on a program which is defined by 105 partners from industry. At Wetsus
about 150 people work on a demand driven research program for sustainable water treatment technology. Wetsus
is located in Leeuwarden, The Netherlands and is part of WaterCampus Leeuwarden. The Wetsus environment has
an international mix of staff, researchers and students and shows a good gender balance. 40% of the PhD students
are female and 75% of the staff and researchers are from outside The Netherlands.
Wetsus is organized around values and is characterized by minimal hierarchy and procedures. Wetsus nurses the
following five core values: Innovation, partnership, joy, cooperation and reliability.
For general information about Wetsus see www.wetsus.eu

Jobs
PhD positions
Yearly Wetsus has about 16 PhD positions available. A call with new positions will be online every 6 months.
The next call will be launched in March 2017. We are looking for excellent and highly motivated candidates with
interest in water science and technology having an MSc degree in microbiology, chemistry, (applied) physics, biotechnology, chemical engineering, electronics, mechanical engineering or related disciplines.
Doing a PhD in the Netherlands takes 4 year. It is a job and you earn a salary to make a living. In year 1 the salary is
€ 30.674 in year 4 € 39.214 before tax.
The amount of paid holiday days is 35/year.
Doing a PhD at Wetsus also means close collaboration with industrial partners.
For more information: http://www.phdpositionswetsus.eu/ or phdpositions@wetsus.eu

Graduation and internships
At Wetsus we also have a number of internship positions available every month for MSc and BSc students. The
content for an internship at Wetsus is depending on your study discipline (chemistry, physics, microbiology, etc.).
During an internship at Wetsus the student works with and assists a PhD student on his/her project.
Besides a proper background for the internship project, another condition to qualify for an internship at Wetsus is
the fact that students must be enrolled at a Dutch or European university. For Non-EU students a registration at a
Dutch university is necessary to be able to get a residence permit for study purposes and perform an internship
within the Netherlands. Only when you meet these qualifications we can accept you as an intern at Wetsus.
For the available internships see https://www.wetsus.nl/graduation-internships or student@wetsus.nl
See www.wetsusacademy.nl for more information.
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VITO
VITO is a leading European independent research and technology organisation in the areas of cleantech and sustainable development, elaborating solutions for the large societal challenges of today.
Within our Sustainable Chemistry unit, we want to contribute to developing a biobased industry. To do so, we focus on creating new biobased value chains using alternative feedstock such as lignin, insects, algae, organic waste
and CO2.
On the other hand, we develop technologies for process intensification that enable a more efficient and profitable
production. Key is the integration of separation technology within the conversion process to achieve a one step
process. We have state-of-the-art lab, demo and pilot infrastructure.

Jobs
We are looking for masters with a degree in science or engineering, looking to start their professional career,
thinking about applying for a PhD or wanting to bridge the gap before starting a PhD. VITO also has proper PhD
projects you can apply for.
Want to know more?
Get in touch: sustainablechemistry@vito.be
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FAVV
Onze opdracht is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming
van de gezondheid van mens, dier en plant.
In partnerschap met de bedrijven die actief zijn in de voedselketen en met de verbruikersorganisaties draagt het
Agentschap er dankzij zijn professionalisme toe bij dat de operatoren veilige en gezonde producten en grondstoffen
produceren en dat de consumenten vertrouwen hebben in de levensmiddelen die op de nationale markt worden
gebracht. De geloofwaardigheid van het Agentschap bevordert eveneens de uitvoer van de gecontroleerde
producten.
Het FAVV heeft voor haar personeel en als organisatie bijzondere aandacht voor de volgende waarden:

Billijkheid

Respect

Openheid

Vertrouwen

Integer

Professioneel

Jobs
Het FAVV rekruteert voornamelijk Bio-Ingenieurs voor de inspectiediensten op het terrein in de verschillende
provincies en voor de beleidsondersteunde diensten in Brussel. Voor de rekrutering werkt het FAVV samen met
Selor, het selectiebureau van de Federale overheid (http://www.selor.be).

Stages
Studenten die graag stage lopen binnen het FAVV dienen via onze website een document in te vullen en
vervolgens terug naar ons door te sturen. Nadien wordt beslist of men al dan niet stage kan lopen.

Contact
Rekrutering en screening FAVV
job@FAVV.be
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TEACH FOR BELGIUM
De visie van Teach for Belgium is dat het succes van kinderen niet langer hoeft af te hangen van hun socioeconomische afkomst. De vzw wil de sociale ongelijkheid in het onderwijs wegwerken door de rekrutering,
selectie, opleiding en begeleiding van gemotiveerde kandidaten die als inspirerende leerkrachten worden ingezet
in die scholen met de grootste noden.

Onze uitdaging
Leerlingen die les volgen op een school met een lage socio-economische index hebben op 15-jarige leeftijd reeds
een gemiddelde leerachterstand van 3 schooljaren in vergelijking met hun meer bevoorrechte leeftijdsgenoten.

Onze visie
We mogen ons hier niet zomaar bij neerleggen. De keuzes die we in het leven maken hoeven niet af te hangen van
onze sociale herkomst.

Onze missie
We vormen en begeleiden inspirerende leerkrachten die een motor van verandering willen zijn en zich inzetten
voor een kwaliteitsvol en inclusief onderwijssysteem.

Jobs
Jouw profiel: Je bent in het bezit van een masterdiploma Bio-Ingenieurswetenschappen, Industrieel
Ingenieurswetenschappen, Burgerlijk Ingenieurswetenschappen, Wiskunde, Fysica, Biologie, Chemie, Biochemie
of Informatica en je bent gemotiveerd, open van geest, je neemt graag initiatief en je wil de ongelijkheid in het
onderwijs aanpakken.
Jouw kans: Teach for Belgium biedt jou een opleidingsprogramma en doorlopende vorming aan gedurende welke
je les geeft in scholen in een grootstedelijke context. De vaardigheden en inzichten die je verwerft wanneer je voor
de klas staat zullen er onmiskenbaar voor zorgen dat zowel jij als je leerlingen tot het uiterste van hun capaciteiten
gaan.
Jouw carrière: Dankzij je ervaring in de klas en samen met de andere deelnemers bouw je ook op lange termijn
mee aan een betere toekomst voor de jeugd en ons onderwijssysteem.

Contactgegevens
solliciteer nu: teachforbelgium.org/solliciteer
applynow@teachforbelgium.be
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MARINE HARVEST PIETERS
Marine Harvest Pieters is een dynamische onderneming in de seafood sector, gespecialiseerd in de productie en
commercialisering van een groot assortiment visproducten, dat onder meer verse, gerookte, voorverpakte,
diepgevroren en gepaneerde visproducten omvat. Met een gespecialiseerde aankoop en geïntegreerde aanvoer
uit eigen productie richt Marine Harvest Pieters zich tot een breed publiek van grootkeukens,
maaltijdproducenten, catering bedrijven, traiteur, vishandels en allerhande sociale of commerciële restauratie.
Marine Harvest Pieters is onderdeel van Marine Harvest ASA, één van 's werelds meest toonaangevende
visbedrijven. Marine Harvest is 's werelds grootste producent van Atlantische zalm met een volledig geïntegreerde
waardeketen van zalmeitje tot kant-en-klare maaltijden. Het bedrijf is een pionier van de internationale
ontwikkeling van de vissector.
De missie van Marine Harvest en vier nauw met elkaar verbonden basisbeginselen leiden ons in onze activiteiten
en helpen ons bij het nemen van alle beslissingen. Deze vier P-basisbeginselen hebben betrekking op Planet,
Product, People en Profit: gezonde en smakelijke visproducten produceren en commercialiseren, op een manier
die verantwoord is voor het milieu, financieel gezond is en waarbij we zorgen voor veilige en zinvolle
werkgelegenheid.
Meer informatie mbt onze wereldwijde activiteit: http://www.marineharvest.com

Jobs
CV’s en stage-aanvragen zijn steeds welkom. Op dit moment hebben we geen lopende vacatures. Echter zijn we
steeds op zoek naar getalenteerde en gedreven werknemers. We investeren dan ook permanent in talent om de
continuïteit van ons bedrijf te waarborgen.

Contact
Marine Harvest Pieters NV
Kolvestraat 4
8000 Brugge
Bart.lannoo@marineharvest.com
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PFIZER
Wereldwijd werken de collega’s van Pfizer samen om een positieve impact op de gezondheid van iedereen, overal
te realiseren. Iedere functie bij Pfizer draagt bij aan het succes van onze onderneming en de wereldgezondheid.
Daarom is Pfizer, als wereldleider in de biofarmaceutische industrie, op zoek naar nieuwe talenten die ons
inspireren en die onze waarden en missie onderstrepen om van de wereld een gezondere plek te maken.
De vestiging in Puurs is de grootste Europese productie-eenheid van Pfizer. In deze hoogtechnologisch omgeving
produceren, verpakken en distribueren wij steriele inspuitbare geneesmiddelen. Meer dan 1 miljoen inspuitbare
geneesmiddelen worden er elke dag in Puurs geproduceerd. Hun Bestemming: 170 landen, wereldwijd. Kwaliteit
staat
daarbij
vanzelfsprekend
voorop,
en
daarover
waken
al
onze
collega’s.
De Puurs site telt zowat 1700 medewerkers. Daar komen dit jaar nog een honderdtal collega’s bij? Word jij één van
hen?

Jobs
Voor startende bio-ingenieurs hebben wij opportuniteiten binnen de verschillende afdelingen: Manufacturing,
Product Support, Quality Operations, Engineering, Supply Chain, Packaging & Warehousing,
Bij interesse ontvangen we graag jouw kandidatuur via jobs@pfizer.com of www.pfizercareers.com.
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ARCELOR MITTAL
ArcelorMittal Gent maakt deel uit van ArcelorMittal, het grootste staalbedrijf ter wereld. De vestiging in Gent ken
je misschien nog beter onder onze vroegere naam: Sidmar. Elk jaar maken wij ongeveer 5 miljoen ton staal, dat
wordt verwerkt in auto’s, koelkasten, radiatoren, huishoudapparaten, verpakkingsmateriaal, windturbines…
Overal waar je rondkijkt, zie je dus wel een stukje van ons. Op ons bedrijfsterrein van 800 ha maken we staal van A
tot Z. We verwerken grondstoffen, voornamelijk ertsen en kolen, tot volledig afgewerkte staalproducten. De
verschillende productieafdelingen sluiten naadloos op elkaar aan. Elke stap in het productieproces verloopt sterk
geautomatiseerd en vraagt specifieke expertise. ArcelorMittal Gent is een sterke speler in een wereld die
voortdurend in beweging is. En zelf zitten we ook niet stil. Wist je bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de
producten die we vandaag maken, vijf jaar geleden zelfs nog niet bestond? Dat en nog veel meer kun je ontdekken
op onze website: gent.arcelormittal.com.

Contact
Elke Osselaer – Specialist Management Development
John Kennedylaan 51
9042 Gent
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COLRUYT GROUP
Colruyt Group begon in 1928 als een klein familiebedrijf. Intussen hebben we meer dan 25.000 medewerkers, meer
dan 20 ondernemingen en een omzet van 7,8 miljard euro per jaar. Daarmee zijn we een van de grootste privéwerkgevers van het land.
Colruyt Group is een sterk familiebedrijf met ondernemingen die op gelijke voet staan. Uiteraard zijn de Colruytwinkels het bekendst, maar ook bijvoorbeeld winkelformules als OKay, Spar, DreamLand en Bio-Planet en de
tankstations DATS 24 behoren tot de groep.
Om een succesvol verhaal te schrijven, gaan we van de sterkte van de medewerker uit. Alleen als die zich goed
voelt, is hij sterk genoeg om te groeien. En een medewerker die groeit, doet ook zijn bedrijf groeien. Het positieve
mensbeeld en het vertrouwen dat het bedrijf stelt in zijn medewerkers toont dat het in zijn medewerkers gelooft.
Binnen de groep staat waarden gedreven vakmanschap centraal. De waarden zijn het referentiekader voor de
personeelsleden. Door die waarden trekt iedereen binnen de groep aan hetzelfde touw, al zijn we niet allemaal
met dezelfde dingen bezig.

Jobs
Bij Colruyt Group bieden we je een job die perfect in je leven past. We zijn een bedrijf waar je jezelf kan zijn, je
verschillende doorgroeimogelijkheden hebt en je talrijke opleidingen krijgt.
Bovendien werk je in een no-nonsense omgeving. Je kan gewoon jezelf zijn. Er is bij ons geen dresscode. Je
spreekt iedereen gewoon aan met zijn voornaam en kan bij iedereen binnenspringen.
Ons ruime opleidingsaanbod helpt je jouw talenten en jezelf verder te ontplooien. Je krijgt alle mogelijkheden om
door te groeien. En de firma steunt je daarbij.
Je krijgt meteen verantwoordelijkheid en de kans om aan verschillende projecten deel te nemen. We zijn nu al
benieuwd welke frisse ideeën jij hebt om mee onze toekomst te bepalen!
Elke minuut die je werkt, word je betaald. En dat is vrij uniek in België. Daarbovenop krijg je heel wat extralegale
voordelen: maaltijdcheques, winstdeelname ...
Benieuwd wat je bij ons zoal kan doen? Al onze vacatures vind je op jobs.colruytgroup.com. We hebben
trouwens ook een site specifiek voor starters zoals jij: www.startatcolruytgroup.be. Daar ontdek je alle
mogelijkheden bij Colruyt Group als pas afgestudeerde!
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BOREALIS
Borealis is a leading provider of innovative solutions in the fields of polyolefins (mainly plastic granulate in the form
of pellets), base chemicals and fertilizers. Driven by our ambition to keep discovering and with a passion to create
value through innovation, Borealis develops solutions which are addressing global challenges. These include,
among other areas, climate (e.g. resource-conserving production), water (e.g. safeguarding of water supply), energy (e.g. securing of energy supply), health (e.g. diagnostic packaging materials), food (e.g. high quality fertilizers),
waste & recycling (intelligent reuse and recycling of (plastic) waste).
Borealis operates in over 120 countries, mainly in Europe, of which 3 production sites in Belgium: Kallo,
Zwijndrecht and Beringen with a total of about 800 employees. In Beringen, Borealis has two polypropylene (PP)
plants and a compounding plant. At Kallo, Borealis produces up to 300,000 tonnes of polypropylene. It also operates a 480,000 tonnes per year dehydrogenation unit to convert propane to propylene. In Zwijndrecht, Borealis
produces up to 65,000 tonnes per year of compounds for low density polyethylene. Rosier has a fertilizer production plant at Sas van Gent.
Borouge, Borealis’ jointventure with the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), operates the largest petrochemical complex in the world.

Jobs
Op onze website www.borealisgroup.com vind je steeds onze meest recente vacatures. We zijn regelmatig op
zoek naar communicatieve en proactieve ingenieurs die graag hun analytische vaardigheden gebruiken om
innovatieprojecten te leiden en te implementeren. We zoeken ambitieuze medewerkers die een nieuwe weg
durven inslaan om onze klanten innovatieve oplossingen te kunnen bieden. Bij dit alles staat veiligheid centraal.

Stages
In onze productievestigingen (Beringen, Kallo en Zwijndrecht) bieden wij voornamelijk stages aan studenten uit
chemische en technische richtingen (bachelors chemie, elektromechanica, industrieel & bio-ingenieurs,...).

Contact
walter.janssens@borealisgroup.com (HR Kallo)
Paul.Quintyn@borealisgroup.com (HR Zwijndrecht)
Ernest.Vandewall@borealisgroup.com (HR Zwijndrecht)
Caroline.Nijns@borealisgroup.com (HR Beringen)
Jessy.Bastiaens@borealisgroup.com (HR Mechelen)
Els.vanHaelst@rosier.eu (HR Rosier: Sas van Gent)

55



Chemie



Land en water



Milieu



Bos en natuur



Voeding



Landbouw en tuinbouw



Cel en gen

Stage

MÖBIUS
Möbius is an international group of business consultants founded in 1997 as a spin-off of the University of Ghent.
Located in Ghent, Brussels, Paris and Ijsselstein (NL). Our mission is to make our clients better and help them
bringing their strategy to life in a rapidly changing environment. We help companies from the private and public
sector by delivering, among others, well-founded advice, supporting tools and ensuring knowledge transfer in
different domains.

Jobs
Making the customer’s strategy work is what drives you in your projects. Optimizing organizations and making
people better in what they do fascinates you. Möbius supports a ‘work hard, play hard’ atmosphere, and as you
walk around in our offices, you quickly realize that we also practice the ‘work is fun’ philosophy. As a Möbius business consultant you will work for the client, with the client. You will be challenged by his strategy, and use your
expertise to guide him through his challenges. Together you will solve complex challenges on strategic moments
and reduce them to the essential in an environment where people are constantly challenged by working more efficiently and adding value.
You don’t stop before you’ve got the results.

What we expect
You have a Master’s Degree (eg. Engineering, Economics, Business Management or Psychology) and you have
proven interest in our competence areas.
You have a critical and analytical mind.
You approach problems in a solution oriented way.
You have excellent communication skills and are able to establish credibility with senior stakeholders.
You have good verbal and written skills in Dutch, French and English.
You are dynamic and naturally driven to improve and innovate.

What we offer
We offer you the opportunity to work in a young, professional and dynamic environment. You will be able to express your talent and knowhow on multiple challenging assignments. We also offer a permanent contract with a
competitive remuneration package and benefits.

Contact
Möbius België - Sint-Martens-Latem/Brussel - Tel.: +32 9 280 74 20
Mail to: job@mobius.eu - #aprofoundlydifferentplacetowork
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ARDO
Het familiebedrijf Ardo is Europese leider en wereldspeler op het vlak van kwalitatieve vriesverse groenten,
kruiden en fruit voor Retail, Foodservice en Food Industry.
Ardo beheert de hele productieketen, van de selectie van het zaaigoed tot de verpakking en de distributie.
Ardo’s toonaangevende expertise in gewasproductie en –verwerking levert ons een uniek voordeel op. In
combinatie met de flexibele structuur van ons bedrijf draagt dit bij tot de ontwikkeling van nieuwe producten die
voldoen aan de behoeften van de klant en de tendensen op de markt.
Dankzij onze verkoopkantoren in heel Europa en daarbuiten is er altijd wel een medewerker van ons
verkoopteam in de buurt die snel kan inspelen op de lokale marktomstandigheden.
Bij Ardo werken we aan lange termijn relaties met onze telers, leveranciers en klanten, iets wat alle betrokken
partijen stabiliteit biedt en nodig is om met vertrouwen te kunnen investeren.
Als dynamische familieonderneming zijn wij ervan overtuigd dat de medewerkers de motor van het bedrijf zijn.
Hun kennis, vaardigheden en inspanningen dragen bij aan de productie en de commercialisering van
hoogkwalitatieve producten wereldwijd.
Waarom werken bij Ardo?







Innovatief bedrijf met modern machinepark
Filevrije omgeving
Medewerkers staan centraal
Fijne werksfeer
Diverse opleidingsmogelijkheden
Ruim aanbod aan diverse sport- en gezondheidsinitiatieven

Jobs
Om onze internationale groei verder te ondersteunen, zoeken wij collega’s voor de vestigingen Ardooie en
Koolskamp.
Check www.ardojobs.com voor meer info omtrent onze vacatures of stuur je CV door naar HR@ardo.com.
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BAYER
Bayer is a global enterprise with core competencies in the Life Science fields of health care and agriculture. Its
products and services are designed to benefit people and improve their quality of life. Our team exists of enthusiastic professionals who work with passion to support our customers.
We are always looking for ambitious, forward-thinking colleagues who are committed to our vision and want their
careers to be a lifelong learning experience. Bayer offers a wide range of opportunities for experienced professionals. By supporting individual growth among our employees, we are not only providing unique opportunities for
them to achieve their professional and personal goals – we are also developing future generations of Bayer leaders. At Bayer we believe that learning is a lifelong process and are committed to investing in the education and the
training of our employees.
This is why our employees benefit from extensive educational and training programs to encourage professional
and personal development. Leveraging the talent that everybody brings to Bayer and taking advantage of the richness of ideas, backgrounds, and perspectives of all our employees is one of our key Bayer Talent Management
Principles. Giving future generations of leaders and experts the opportunity to grow allows continuous and sustainable development for both our employees and our business.
Bayer’s corporate university (the Bayer Academy) builds leadership and general management competence as well
as functional expertise through high-impact and strategy and business-aligned learning opportunities.
Why Bayer? Because we’re a pioneer in the fields of human, animal, and plant health. Because we invent the solutions that will create a sustainable future for our planet. Because a career with Bayer means you can put your passion into practice and make an impact. Explore what makes Bayer different and what we have to offer to our employees at www.bayer.com.

Jobs
We offer a wide range of interesting jobs as there are Laboratory Technician, Computational researcher, Scientist
plant geneticist, Researcher computational sciences, Biometrician scientist,…
During your education, we allow the student to learn and grow through our challenging intern positions.
Our current vacancies are Computational Researcher, Computational Scientist and Laboratory Technician.
Recruitment team :
Michael
Van
Campenhout,
Katrien.Mertens.ext@bayer.com
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Michael.Van.Campenhout.ext@bayer.com

and

Katrien

Mertens,
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