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Voorwoord 

Beste student, beste collega, beste bedrijfsrelatie 

Met deze ‘bedrijvengids’ willen we de ‘Jobbeurs Technologie, ICT, Engineering, 
Business & HR 2022’ op een adequate en professionele wijze ondersteunen. 

We hadden het graag anders gehad, maar hebben finaal noodgedwongen gekozen 
voor een virtuele jobbeurs in 2022 aangezien er rond 20 januari nog altijd veel te weinig 
zekerheid was om op 8 maart de beurs fysiek te kunnen laten doorgaan. Bedrijven 
kunnen op deze virtuele manier in contact komen met 1300 laatstejaars van Thomas 
More en KU Leuven. 

Deze gids geeft een overzicht in tabelvorm van de profielen die de deelnemende 
bedrijven zoeken: 

• Pagina VII
Graduaten Business & HR 
Thomas More - Campus De Vest Mechelen en Campus Antwerpen 

• Pagina XIII
Graduaten Tech & IT 
Thomas More - Campus De Nayer en Campus Antwerpen 

• Pagina XIX
Professionele bachelors Business 
Thomas More - Campus De Vest Mechelen 

• Pagina XXV
Professionele bachelors Business & HR 
Thomas More - Campus De Vest Mechelen en Campus Antwerpen 

• Pagina XXXI
Professionele bachelors Design & Build en Tech & IT 
Thomas More - Campus Lucas Faydherbe Mechelen en Campus De Nayer 

• Pagina XXXVII
Professionele bachelors Tech & IT 
Thomas More - Campus De Nayer en Campus De Vest Mechelen 

• Pagina XLIII
Ingenieursopleidingen (industriële ingenieurswetenschappen) 
KU Leuven - Campus De Nayer 
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Je vindt er ook meer gedetailleerde informatie van de 273 deelnemende bedrijven. Ze 
staan alfabetisch gerangschikt en zijn terug te vinden van pagina 1 tot pagina 273. 
 
Alle bedrijven nemen deel aan de virtuele beurs op dinsdag 8 maart 2022 en voorzien 
van 13.30 tot 16.30 uur dat er een onmiddellijke interactie mogelijk is tussen 
laatstejaars en bedrijfsmedewerkers. Deze interactie kan via een getypte chat, maar 
zeker ook door middel van gesprekken via Skype, Teams, Zoom, … 
 
Na 8 maart kan je de jobbeurs nog bezoeken tot en met 30 september 2022, maar is 
er geen directe interactie meer voorzien. Je kan dan nog steeds contact nemen via de 
vermelde contactmogelijkheden (mail, telefoon, Linkedin, …) en ingaan op concrete 
vacatures of je CV achterlaten bij de deelnemende bedrijven. 
 
 

www.flandersjobfairs.be/nl 
 
 
 
Wij zijn verheugd om op deze manier de bedrijven voor te stellen aan onze laatstejaars 
in het kader van job-recruitment en aan onze voorlaatstejaars in het kader van 
mogelijke stages, werkplekleren, bachelorproeven of masterproeven voor volgend 
academiejaar. Ook deze info kan je terugvinden in de tabellen. 
 
 
Wij hopen dat deze gids voor ieder van jullie een bijkomend handig instrument is voor 
een succesvolle virtuele jobbeurs. 
 
 
Veel success gewenst 
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Bedrijvenoverzicht 
 

Graduaten Thomas More – Business en HR 
 
 

Pagina 
 

Naam bedrijf 
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1 AB InBev  X      X 

2 ABB         

3 Abylsen         

4 ACE development & engineering         

5 Acolad Digital         

6 AG    X X    

7 AG Solution NV         

8 Agentschap Wegen en Verkeer         

9 Agfa Gevaert NV         

10 Agidens         

11 Agnitio X X  X X   X 

12 AGS Coussaert Belgium     X  X X 

13 Air Plus         

14 Akka Benelux         

15 Alcom Electronics nv/sa         

16 Alten Belgium         

17 Alvance Aluminium Duffel         

18 Amista nv         

19 Andress Consulting X   X X X X  

20 Artes Group         

21 Arvesta X X  X X X X X 

22 Asap.be X   X   X  

23 Atlas Copco Airpower         

24 Attentia X X       

25 AUSY Belgium NV         

26 AXI         

27 Axis Nv X   X X X X X 

28 Axxes         

29 b.ignited NV         

30 B&R Bouwgroep        X 

31 Baltimore Aircoil International NV        X 

32 BAM Interbuild & BAM Contractors         

33 BASF Antwerpen         

34 Bayer        X 

35 Beams         

36 BELGATECH Engineering         

37 Bilfinger         

38 Biocartis NV X X      X 

39 Bluu NV  X   X   X 

40 BNP Paribas Fortis         

41 Bouwmaterialen Jules Frans    X   X  

42 Bouwonderneming Damman NV         

43 Bouwonderneming Haex         

44 Bright Plus X   X X X X  
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45 Broad Horizon         

46 buro Nexus BV         

47 Capgemini         

48 Care4Growing         

49 Celestia Antwerp         

50 Cheops Technology X X      X 

51 Chipsoft         

52 CHRLy         

53 Coeck NV         

54 Colas Belgium         

55 Comate         

56 Connect :-: Ways         

57 Construx         

58 Contec         

59 Continental Automotive Benelux         

60 Continental Connected Car - Key As A Service         

61 Cordeel zetel Temse         

62 Covestro NV         

63 Crax IT         

64 Crestron Europe bv X X  X  X X X 

65 Crosspoint Solutions         

66 Crowe Spark X   X X   X 

67 Cryns Carrosserie Center X   X    X 

68 Customs4trade NV       X X 

69 DAF Trucks         

70 Damen Naval         

71 Danone NV  X       

72 Datashift         

73 DCA         

74 De Lijn         

75 De Mobiliteitsmakelaar    X  X X  

76 Dekimo         

77 Deloitte Belgium         

78 Dematic NV         

79 DEME         

80 Democo Group         

81 Denys         

82 DHL Aviation NV         

83 Digi-Flow BV         

84 Digitalum         

85 Dosign Engineering         

86 DPS Group Belgium BV         

87 DXC Technology     X    

88 E.D.&A.         

89 Easi         

90 easics NV         

91 Eiffage Benelux         

92 Elia         

93 Elmos N.V X X   X X  X 
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94 ENGIE Belgium         

95 EQUANS         

96 Ergon         

97 ETI vdv bv         

98 Euricom         

99 Eurofins Digital Testing         

100 Exellys         

101 Exert (by 3-it)         

102 ExxonMobil         

103 EY Belgium    X     

104 Federale Politie    X     

105 Ferranti Computer Systems         

106 Financial Resources & Projects NV    X X X X  

107 Finvision         

108 Fluvius SO CV         

109 Fluxys X        

110 Freestone nv         

111 Geysen Nv         

112 Goelen & Gaukema HR Partners X   X X X X  

113 GROEP VDH N.V.         

114 groep Van Roey         

115 Groep Verelst X     X  X 

116 Group De Ceuster  X    X X X 

117 Group Peeters         

118 Harvey Nash Belgium     X    

119 Hays X   X X X X X 

120 HYE nv         

121 Hyperion Group X X   X X X X 

122 Hysopt NV.         

123 I-care Group         

124 IBS Bouw         

125 ie-net ingenieursvereniging vzw         

126 imec         

127 In The Pocket  X       

128 INEOS         

129 Infrabel    X     

130 INGENIUM         

131 IS4U         

132 Isabel group         

133 Isolatie & Renovatie Verhoeven         

134 J-Tec Material Handling         

135 JACK BOULDER         

136 Jan De Nul    X   X  

137 JooS Consulting X   X X X X  

138 Jungheinrich         

139 KBC         

140 Kemin         

141 Keyrus nv X X  X    X 

142 KH Engineering Belgie         
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143 KPMG België    X     

144 KU Leuven         

145 KVIM vzw         

146 LAB Motion Systems         

147 Lantis         

148 Liantis X     X   

149 Lidl Belgium GmbH & Co.KG         

150 Lineas    X X  X X 

151 Maandagy Belgium         

152 Mabo E&A         

153 Macobo-Stabo         

154 Maersk       X  

155 Magnus Villas         

156 Manuchar NV X X  X X X X X 

157 MBG         

158 MCA Belgium         

159 Mediahuis    X X X   

160 MIVB         

161 Mobix Total Solutions         

162 Monitor X X  X X X X X 

163 Monument Goedleven         

164 Moore Belgium         

165 Motrac    X X X X X 

166 Mourik n.v.         

167 MULTI NV         

168 NCA bv         

169 Nebim N.V.         

170 Netleaf         

171 NewBrix        X 

172 Nexios IT    X  X  X 

173 NMBS         

174 Nokia         

175 Novartis Puurs         

176 NXP Semiconductors         

177 O3 SHIFT         

178 Odoo         

179 Omnivision Technologies Belgium         

180 Ordina         

181 Orion Engineering       X  

182 PEC nv         

183 Pellikaan Bouwbedrijf         

184 People 4 Projects         

185 Pfizer Manufacturing Belgium         

186 Planet Talent         

187 Politiezone Antwerpen         

188 PRAYON         

189 Process Automation Solutions nv         

190 Proximus      X  X 

191 PSA België         
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192 PwC Belgium X   X X   X 

193 Reaktika         

194 Renotec NV         

195 Reynaers         

196 Rialto Recruitment         

197 Robert Half X   X X X X X 

198 Robert Walters People Solutions NV X X  X X X X X 

199 RoboJob NV         

200 robonext         

201 Rombit  X      X 

202 RP One         

203 Rydoo X   X X X   

204 Safran Aircraft Engine Services Brussels         

205 Sarens        X 

206 SBB Accountants & Adviseurs    X     

207 Scania         

208 Seafar       X  

209 Select HR X   X X X X  

210 Select Projects         

211 SIBELGA X     X   

212 Siemens NV         

213 Simac         

214 Slimstock     X  X  

215 Smals         

216 Smet Group         

217 Smulders         

218 Solid Talent         

219 Sopra Steria         

220 SPIE Belgium         

221 SPOC    X X X X  

222 Square Group X       X 

223 ST Engineering iDirect CY NV         

224 Stadsbader NV         

225 STAR Group Belgium         

226 Stegmann Belgium         

227 Suez Water Technologies & Solutions Belgium         

228 Sweco         

229 TATA Consultancy Services Belgium NV/SA         

230 Teal Partners         

231 Tec         

232 Thomas More X X       

233 Tobania NV X X      X 

234 TotalEnergies         

235 Trafiroad NV  X       

236 Trescal NV X X  X    X 

237 Triple A Solutions    X X    

238 TROX Belgium         

239 TrueGEN         

240 TSG Belgium nv    X X X X X 
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241 TUC RAIL         

242 Ufinity    X     

243 Umicore X   X X X X  

244 Unit-T X   X     

245 Uptime Group         

246 UZ Leuven         

247 Van Hool NV         

248 Van Mossel Automotive Group         

249 Vanhout X X    X  X 

250 Ventigrate         

251 VEOLIA NV-SA         

252 Verschaeren & Mertens BV    X X   X 

253 Verwater Tank & Industrial Services NV         

254 VGD Accountants & Belastingconsulenten    X    X 

255 Viabuild NV         

256 VINCI ENERGIES BELGIUM         

257 Vinçotte         

258 VistaLink NV         

259 Vivaldis Interim X   X X X X  

260 Vlaamse overheid X X  X X X X X 

261 Vorsselmans         

262 VRT      X  X 

263 water-link  X      X 

264 Waterleau         

265 WaW Jobs X   X X X X  

266 We are Chemistry         

267 Wienerberger         

268 Willemen Groep X       X 

269 Wimble manufacturing bv Pringles         

270 Witteveen+Bos  X      X 

271 WTCB         

272 YER BELGIUM         

273 Yitch X X      X 
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Bedrijvenoverzicht 
 

Graduaten Thomas More – Tech & IT-opleidingen 
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1 AB InBev X     X 

2 ABB X X X X   

3 Abylsen X  X X X  

4 ACE development & engineering X      

5 Acolad Digital       

6 AG   X X  X 

7 AG Solution NV  X     

8 Agentschap Wegen en Verkeer X     X 

9 Agfa Gevaert NV X     X 

10 Agidens       

11 Agnitio       

12 AGS Coussaert Belgium       

13 Air Plus X    X  

14 Akka Benelux X X X X X  

15 Alcom Electronics nv/sa X X     

16 Alten Belgium       

17 Alvance Aluminium Duffel X     X 

18 Amista nv  X X X  X 

19 Andress Consulting X X X X X  

20 Artes Group       

21 Arvesta X      

22 Asap.be X    X  

23 Atlas Copco Airpower       

24 Attentia       

25 AUSY Belgium NV X X     

26 AXI  X X X  X 

27 Axis Nv       

28 Axxes       

29 b.ignited NV  X X X   

30 B&R Bouwgroep      X 

31 Baltimore Aircoil International NV      X 

32 BAM Interbuild & BAM Contractors X     X 

33 BASF Antwerpen X     X 

34 Bayer       

35 Beams       

36 BELGATECH Engineering X X X X X  

37 Bilfinger       

38 Biocartis NV    X  X 

39 Bluu NV  X X   X 

40 BNP Paribas Fortis       

41 Bouwmaterialen Jules Frans       

42 Bouwonderneming Damman NV       

43 Bouwonderneming Haex       

44 Bright Plus       
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45 Broad Horizon   X X   

46 buro Nexus BV       

47 Capgemini   X    

48 Care4Growing  X X   X 

49 Celestia Antwerp  X X    

50 Cheops Technology   X X  X 

51 Chipsoft       

52 CHRLy X X X X  X 

53 Coeck NV X      

54 Colas Belgium       

55 Comate       

56 Connect :-: Ways X X X  X  

57 Construx       

58 Contec       

59 Continental Automotive Benelux  X   X  

60 Continental Connected Car - Key As A Service X X   X  

61 Cordeel zetel Temse       

62 Covestro NV X      

63 Crax IT   X X  X 

64 Crestron Europe bv X X X X  X 

65 Crosspoint Solutions  X X X  X 

66 Crowe Spark       

67 Cryns Carrosserie Center       

68 Customs4trade NV   X X  X 

69 DAF Trucks      X 

70 Damen Naval X  X    

71 Danone NV X X X X X X 

72 Datashift  X X    

73 DCA       

74 De Lijn X  X X X X 

75 De Mobiliteitsmakelaar     X X 

76 Dekimo       

77 Deloitte Belgium       

78 Dematic NV X X X X X  

79 DEME       

80 Democo Group       

81 Denys       

82 DHL Aviation NV X     X 

83 Digi-Flow BV X X X    

84 Digitalum   X X  X 

85 Dosign Engineering X      

86 DPS Group Belgium BV X  X X   

87 DXC Technology  X X X  X 

88 E.D.&A.       

89 Easi   X X   

90 easics NV       

91 Eiffage Benelux       

92 Elia X X X X   

93 Elmos N.V   X   X 
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94 ENGIE Belgium X      

95 EQUANS X      

96 Ergon       

97 ETI vdv bv X      

98 Euricom   X    

99 Eurofins Digital Testing       

100 Exellys       

101 Exert (by 3-it) X X  X   

102 ExxonMobil       

103 EY Belgium      X 

104 Federale Politie       

105 Ferranti Computer Systems       

106 Financial Resources & Projects NV       

107 Finvision       

108 Fluvius SO CV X      

109 Fluxys X X  X   

110 Freestone nv X X     

111 Geysen Nv X      

112 Goelen & Gaukema HR Partners X X X X X  

113 GROEP VDH N.V. X    X X 

114 groep Van Roey       

115 Groep Verelst       

116 Group De Ceuster X   X  X 

117 Group Peeters X    X  

118 Harvey Nash Belgium X X X X X  

119 Hays X X X X X  

120 HYE nv       

121 Hyperion Group X X X X  X 

122 Hysopt NV.       

123 I-care Group X X     

124 IBS Bouw       

125 ie-net ingenieursvereniging vzw       

126 imec       

127 In The Pocket  X X X  X 

128 INEOS       

129 Infrabel X X X X X X 

130 INGENIUM X      

131 IS4U  X X X   

132 Isabel group X X X X  X 

133 Isolatie & Renovatie Verhoeven       

134 J-Tec Material Handling       

135 JACK BOULDER       

136 Jan De Nul X      

137 JooS Consulting       

138 Jungheinrich X    X X 

139 KBC       

140 Kemin X   X  X 

141 Keyrus nv       

142 KH Engineering Belgie X      
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143 KPMG België  X X X  X 

144 KU Leuven   X X   

145 KVIM vzw       

146 LAB Motion Systems       

147 Lantis      X 

148 Liantis   X    

149 Lidl Belgium GmbH & Co.KG       

150 Lineas X X  X X X 

151 Maandagy Belgium X      

152 Mabo E&A       

153 Macobo-Stabo       

154 Maersk       

155 Magnus Villas       

156 Manuchar NV   X X   

157 MBG       

158 MCA Belgium       

159 Mediahuis       

160 MIVB X X X X  X 

161 Mobix Total Solutions       

162 Monitor X X X X X X 

163 Monument Goedleven       

164 Moore Belgium       

165 Motrac X    X X 

166 Mourik n.v.       

167 MULTI NV       

168 NCA bv X  X    

169 Nebim N.V.     X  

170 Netleaf    X  X 

171 NewBrix X X X X  X 

172 Nexios IT   X   X 

173 NMBS X X     

174 Nokia  X X X   

175 Novartis Puurs X      

176 NXP Semiconductors X X X   X 

177 O3 SHIFT       

178 Odoo   X    

179 Omnivision Technologies Belgium       

180 Ordina  X X X   

181 Orion Engineering       

182 PEC nv       

183 Pellikaan Bouwbedrijf       

184 People 4 Projects X      

185 Pfizer Manufacturing Belgium X      

186 Planet Talent  X X X   

187 Politiezone Antwerpen    X   

188 PRAYON X      

189 Process Automation Solutions nv       

190 Proximus  X X X  X 

191 PSA België       
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192 PwC Belgium  X X X  X 

193 Reaktika  X X    

194 Renotec NV       

195 Reynaers      X 

196 Rialto Recruitment X X X X X  

197 Robert Half  X X X   

198 Robert Walters People Solutions NV       

199 RoboJob NV X X X   X 

200 robonext   X   X 

201 Rombit  X X   X 

202 RP One   X    

203 Rydoo  X X X   

204 Safran Aircraft Engine Services Brussels X    X X 

205 Sarens X  X  X X 

206 SBB Accountants & Adviseurs       

207 Scania     X X 

208 Seafar X  X X  X 

209 Select HR X X X    

210 Select Projects X      

211 SIBELGA X   X   

212 Siemens NV  X     

213 Simac   X X  X 

214 Slimstock  X X    

215 Smals   X X  X 

216 Smet Group       

217 Smulders X      

218 Solid Talent X      

219 Sopra Steria  X X X  X 

220 SPIE Belgium X      

221 SPOC X  X    

222 Square Group   X X  X 

223 ST Engineering iDirect CY NV       

224 Stadsbader NV X     X 

225 STAR Group Belgium X     X 

226 Stegmann Belgium X X X X X  

227 Suez Water Technologies & Solutions Belgium       

228 Sweco X      

229 TATA Consultancy Services Belgium NV/SA  X X X   

230 Teal Partners       

231 Tec       

232 Thomas More X X X X  X 

233 Tobania NV       

234 TotalEnergies       

235 Trafiroad NV X      

236 Trescal NV X    X X 

237 Triple A Solutions       

238 TROX Belgium X      

239 TrueGEN    X   

240 TSG Belgium nv X X X X X X 
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241 TUC RAIL       

242 Ufinity       

243 Umicore X X X X   

244 Unit-T X X  X   

245 Uptime Group  X  X  X 

246 UZ Leuven      X 

247 Van Hool NV X X X X X X 

248 Van Mossel Automotive Group     X  

249 Vanhout      X 

250 Ventigrate   X   X 

251 VEOLIA NV-SA X     X 

252 Verschaeren & Mertens BV       

253 Verwater Tank & Industrial Services NV       

254 VGD Accountants & Belastingconsulenten       

255 Viabuild NV       

256 VINCI ENERGIES BELGIUM X X X X   

257 Vinçotte       

258 VistaLink NV       

259 Vivaldis Interim X X X X X  

260 Vlaamse overheid X X X X X X 

261 Vorsselmans       

262 VRT  X X X  X 

263 water-link       

264 Waterleau       

265 WaW Jobs X X X X X  

266 We are Chemistry X      

267 Wienerberger X X     

268 Willemen Groep       

269 Wimble manufacturing bv Pringles       

270 Witteveen+Bos X      

271 WTCB       

272 YER BELGIUM X X     

273 Yitch       
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1 AB InBev       X  X 

2 ABB          

3 Abylsen          

4 ACE development & engineering          

5 Acolad Digital          

6 AG X  X X X     

7 AG Solution NV          

8 Agentschap Wegen en Verkeer          

9 Agfa Gevaert NV          

10 Agidens        X X 

11 Agnitio X   X     X 

12 AGS Coussaert Belgium   X   X X  X 

13 Air Plus          

14 Akka Benelux          

15 Alcom Electronics nv/sa          

16 Alten Belgium          

17 Alvance Aluminium Duffel          

18 Amista nv   X       

19 Andress Consulting X X X X X X X X  

20 Artes Group          

21 Arvesta X  X X   X X X 

22 Asap.be X X     X   

23 Atlas Copco Airpower          

24 Attentia X  X       

25 AUSY Belgium NV          

26 AXI          

27 Axis Nv X  X X X X X X X 

28 Axxes          

29 b.ignited NV          

30 B&R Bouwgroep         X 

31 Baltimore Aircoil International NV         X 

32 BAM Interbuild & BAM Contractors          

33 BASF Antwerpen       X  X 

34 Bayer         X 

35 Beams          

36 BELGATECH Engineering          

37 Bilfinger          

38 Biocartis NV       X   

39 Bluu NV   X   X  X X 

40 BNP Paribas Fortis X  X X X X   X 

41 Bouwmaterialen Jules Frans X      X   

42 Bouwonderneming Damman NV          

43 Bouwonderneming Haex          

44 Bright Plus X X X X X X X X X 
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45 Broad Horizon   X       

46 buro Nexus BV          

47 Capgemini   X     X  

48 Care4Growing          

49 Celestia Antwerp          

50 Cheops Technology          

51 Chipsoft         X 

52 CHRLy   X       

53 Coeck NV          

54 Colas Belgium          

55 Comate          

56 Connect :-: Ways          

57 Construx          

58 Contec          

59 Continental Automotive Benelux          

60 Continental Connected Car - Key As A Service          

61 Cordeel zetel Temse          

62 Covestro NV          

63 Crax IT          

64 Crestron Europe bv X     X X X X 

65 Crosspoint Solutions          

66 Crowe Spark X  X   X   X 

67 Cryns Carrosserie Center X X       X 

68 Customs4trade NV      X X X  

69 DAF Trucks X X     X   

70 Damen Naval          

71 Danone NV          

72 Datashift   X       

73 DCA          

74 De Lijn          

75 De Mobiliteitsmakelaar X X X X X X X X X 

76 Dekimo          

77 Deloitte Belgium X   X     X 

78 Dematic NV          

79 DEME          

80 Democo Group          

81 Denys X   X   X  X 

82 DHL Aviation NV          

83 Digi-Flow BV          

84 Digitalum        X X 

85 Dosign Engineering          

86 DPS Group Belgium BV          

87 DXC Technology   X   X   X 

88 E.D.&A.          

89 Easi X  X       

90 easics NV          

91 Eiffage Benelux          

92 Elia          

93 Elmos N.V   X     X X 
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94 ENGIE Belgium          

95 EQUANS          

96 Ergon          

97 ETI vdv bv          

98 Euricom          

99 Eurofins Digital Testing          

100 Exellys          

101 Exert (by 3-it)          

102 ExxonMobil          

103 EY Belgium X   X      

104 Federale Politie X         

105 Ferranti Computer Systems          

106 Financial Resources & Projects NV X  X X X X X X  

107 Finvision X        X 

108 Fluvius SO CV          

109 Fluxys          

110 Freestone nv     X     

111 Geysen Nv          

112 Goelen & Gaukema HR Partners X X X X X X X X  

113 GROEP VDH N.V.  X        

114 groep Van Roey          

115 Groep Verelst         X 

116 Group De Ceuster       X X  

117 Group Peeters          

118 Harvey Nash Belgium          

119 Hays X X X X X X X X X 

120 HYE nv          

121 Hyperion Group   X   X X X X 

122 Hysopt NV.          

123 I-care Group          

124 IBS Bouw          

125 ie-net ingenieursvereniging vzw          

126 imec          

127 In The Pocket          

128 INEOS X   X  X X   

129 Infrabel X  X X   X   

130 INGENIUM          

131 IS4U          

132 Isabel group        X  

133 Isolatie & Renovatie Verhoeven          

134 J-Tec Material Handling          

135 JACK BOULDER          

136 Jan De Nul X         

137 JooS Consulting X  X X X X X X X 

138 Jungheinrich          

139 KBC X  X X X X X X  

140 Kemin X  X   X X X X 

141 Keyrus nv X         

142 KH Engineering Belgie          
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143 KPMG België X         

144 KU Leuven X  X X   X X  

145 KVIM vzw        X  

146 LAB Motion Systems          

147 Lantis   X      X 

148 Liantis    X      

149 Lidl Belgium GmbH & Co.KG          

150 Lineas X  X   X X   

151 Maandagy Belgium          

152 Mabo E&A  X        

153 Macobo-Stabo          

154 Maersk       X   

155 Magnus Villas          

156 Manuchar NV X  X X  X X X X 

157 MBG          

158 MCA Belgium          

159 Mediahuis X  X X    X X 

160 MIVB         X 

161 Mobix Total Solutions          

162 Monitor X X X X X X X X X 

163 Monument Goedleven          

164 Moore Belgium X        X 

165 Motrac X X X    X X X 

166 Mourik n.v.          

167 MULTI NV          

168 NCA bv          

169 Nebim N.V.  X        

170 Netleaf          

171 NewBrix          

172 Nexios IT X  X     X X 

173 NMBS          

174 Nokia          

175 Novartis Puurs         X 

176 NXP Semiconductors          

177 O3 SHIFT          

178 Odoo   X   X    

179 Omnivision Technologies Belgium          

180 Ordina   X       

181 Orion Engineering          

182 PEC nv          

183 Pellikaan Bouwbedrijf          

184 People 4 Projects          

185 Pfizer Manufacturing Belgium          

186 Planet Talent          

187 Politiezone Antwerpen          

188 PRAYON          

189 Process Automation Solutions nv          

190 Proximus          

191 PSA België          
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192 PwC Belgium X  X X    X X 

193 Reaktika          

194 Renotec NV          

195 Reynaers          

196 Rialto Recruitment          

197 Robert Half X  X X  X X X X 

198 Robert Walters People Solutions NV X X X X X X X X X 

199 RoboJob NV          

200 robonext          

201 Rombit          

202 RP One          

203 Rydoo X  X X  X  X  

204 Safran Aircraft Engine Services Brussels          

205 Sarens  X       X 

206 SBB Accountants & Adviseurs X        X 

207 Scania          

208 Seafar       X   

209 Select HR X   X X  X X  

210 Select Projects          

211 SIBELGA   X       

212 Siemens NV X  X X      

213 Simac          

214 Slimstock   X   X X   

215 Smals          

216 Smet Group          

217 Smulders          

218 Solid Talent          

219 Sopra Steria   X       

220 SPIE Belgium          

221 SPOC   X    X   

222 Square Group          

223 ST Engineering iDirect CY NV          

224 Stadsbader NV          

225 STAR Group Belgium          

226 Stegmann Belgium X X X    X X  

227 Suez Water Technologies & Solutions Belgium          

228 Sweco          

229 TATA Consultancy Services Belgium NV/SA      X    

230 Teal Partners          

231 Tec          

232 Thomas More         X 

233 Tobania NV X  X X  X  X  

234 TotalEnergies          

235 Trafiroad NV  X        

236 Trescal NV X        X 

237 Triple A Solutions X  X X  X    

238 TROX Belgium          

239 TrueGEN          

240 TSG Belgium nv X X X   X X X X 



  

 
 Virtuele Jobbeurs Campus De Nayer 
 Thomas More en KU Leuven 
 8 maart 2022 
 Bedrijvengids – pagina XXIV 

 

Pagina 
 

Naam bedrijf 
 

Be
dr

ijf
sm

an
ag

em
en

t |
 A

cc
ou

nt
an

cy
-

Fi
sc

al
ite

it 
Be

dr
ijf

sm
an

ag
em

en
t |

 A
ut

om
ot

iv
e 

M
an

ag
em

en
t 

Be
dr

ijf
sm

an
ag

em
en

t |
 B

us
in

es
s &

 
M

an
ag

em
en

t 

Be
dr

ijf
sm

an
ag

em
en

t |
 F

in
an

ci
e-

 e
n 

Ve
rz

ek
er

in
gs

w
ez

en
 

Be
dr

ijf
sm

an
ag

em
en

t |
 Im

m
ob

ili
ën

 e
n 

Ve
rz

ek
er

in
ge

n 
Be

dr
ijf

sm
an

ag
em

en
t |

 In
te

rn
at

io
na

al
 

O
nd

er
ne

m
en

 
Be

dr
ijf

sm
an

ag
em

en
t |

 L
og

ist
ie

k 
M

an
ag

em
en

t 

Be
dr

ijf
sm

an
ag

em
en

t |
 M

ar
ke

tin
g 

St
ag

es
/B

ac
he

lo
rp

ro
ev

en
 P

ro
f. 

Ba
ch

el
or

s 
Bu

si
ne

ss
 

241 TUC RAIL          

242 Ufinity X   X     X 

243 Umicore X X X   X X X  

244 Unit-T X   X      

245 Uptime Group          

246 UZ Leuven X         

247 Van Hool NV  X     X X  

248 Van Mossel Automotive Group  X        

249 Vanhout        X X 

250 Ventigrate          

251 VEOLIA NV-SA          

252 Verschaeren & Mertens BV X  X       

253 Verwater Tank & Industrial Services NV          

254 VGD Accountants & Belastingconsulenten X        X 

255 Viabuild NV          

256 VINCI ENERGIES BELGIUM          

257 Vinçotte          

258 VistaLink NV          

259 Vivaldis Interim X X X X X X X X  

260 Vlaamse overheid X X X X   X X X 

261 Vorsselmans          

262 VRT        X X 

263 water-link         X 

264 Waterleau          

265 WaW Jobs X X X X X X X X  

266 We are Chemistry          

267 Wienerberger          

268 Willemen Groep          

269 Wimble manufacturing bv Pringles          

270 Witteveen+Bos    X     X 

271 WTCB          

272 YER BELGIUM          

273 Yitch         X 
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1 AB InBev  X     X X X 

2 ABB          

3 Abylsen          

4 ACE development & engineering          

5 Acolad Digital          

6 AG X         

7 AG Solution NV          

8 Agentschap Wegen en Verkeer          

9 Agfa Gevaert NV          

10 Agidens       X   

11 Agnitio       X X X 

12 AGS Coussaert Belgium   X X X   X   

13 Air Plus          

14 Akka Benelux          

15 Alcom Electronics nv/sa          

16 Alten Belgium          

17 Alvance Aluminium Duffel          

18 Amista nv          

19 Andress Consulting X X X X X  X  X  

20 Artes Group          

21 Arvesta  X     X X X 

22 Asap.be  X        

23 Atlas Copco Airpower          

24 Attentia X    X    X X 

25 AUSY Belgium NV          

26 AXI          

27 Axis Nv X   X X   X   

28 Axxes          

29 b.ignited NV          

30 B&R Bouwgroep       X   

31 Baltimore Aircoil International NV       X   

32 BAM Interbuild & BAM Contractors        X  

33 BASF Antwerpen       X   

34 Bayer       X   

35 Beams          

36 BELGATECH Engineering          

37 Bilfinger          

38 Biocartis NV  X      X X 

39 Bluu NV       X X X 

40 BNP Paribas Fortis       X   

41 Bouwmaterialen Jules Frans          

42 Bouwonderneming Damman NV          

43 Bouwonderneming Haex          

44 Bright Plus X X   X  X X X  
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45 Broad Horizon          

46 buro Nexus BV          

47 Capgemini          

48 Care4Growing          

49 Celestia Antwerp          

50 Cheops Technology        X X 

51 Chipsoft       X   

52 CHRLy          

53 Coeck NV          

54 Colas Belgium          

55 Comate          

56 Connect :-: Ways  X        

57 Construx          

58 Contec        X  

59 Continental Automotive Benelux          

60 Continental Connected Car - Key As A Service          

61 Cordeel zetel Temse          

62 Covestro NV          

63 Crax IT          

64 Crestron Europe bv  X  X   X X X 

65 Crosspoint Solutions          

66 Crowe Spark X   X X   X   

67 Cryns Carrosserie Center       X   

68 Customs4trade NV X X  X      

69 DAF Trucks          

70 Damen Naval          

71 Danone NV         X 

72 Datashift          

73 DCA          

74 De Lijn          

75 De Mobiliteitsmakelaar  X   X   X X  

76 Dekimo          

77 Deloitte Belgium       X   

78 Dematic NV          

79 DEME          

80 Democo Group          

81 Denys  X  X X   X   

82 DHL Aviation NV          

83 Digi-Flow BV          

84 Digitalum       X   

85 Dosign Engineering          

86 DPS Group Belgium BV          

87 DXC Technology    X X   X   

88 E.D.&A.          

89 Easi          

90 easics NV          

91 Eiffage Benelux          

92 Elia          

93 Elmos N.V       X X X 
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94 ENGIE Belgium          

95 EQUANS          

96 Ergon          

97 ETI vdv bv          

98 Euricom          

99 Eurofins Digital Testing          

100 Exellys          

101 Exert (by 3-it)          

102 ExxonMobil          

103 EY Belgium  X        

104 Federale Politie          

105 Ferranti Computer Systems          

106 Financial Resources & Projects NV  X  X X      

107 Finvision       X   

108 Fluvius SO CV          

109 Fluxys        X  

110 Freestone nv          

111 Geysen Nv          

112 Goelen & Gaukema HR Partners X X X X X  X  X  

113 GROEP VDH N.V.          

114 groep Van Roey          

115 Groep Verelst       X   

116 Group De Ceuster  X      X X 

117 Group Peeters          

118 Harvey Nash Belgium          

119 Hays X X X X X  X X   

120 HYE nv          

121 Hyperion Group  X X X X  X X X X 

122 Hysopt NV.          

123 I-care Group          

124 IBS Bouw          

125 ie-net ingenieursvereniging vzw          

126 imec          

127 In The Pocket        X X 

128 INEOS  X  X      

129 Infrabel X X        

130 INGENIUM          

131 IS4U          

132 Isabel group          

133 Isolatie & Renovatie Verhoeven          

134 J-Tec Material Handling          

135 JACK BOULDER          

136 Jan De Nul          

137 JooS Consulting X X X X X  X X   

138 Jungheinrich          

139 KBC X         

140 Kemin  X  X  X X X  

141 Keyrus nv        X X 

142 KH Engineering Belgie          
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143 KPMG België X         

144 KU Leuven X    X  X    

145 KVIM vzw          

146 LAB Motion Systems          

147 Lantis       X   

148 Liantis X         

149 Lidl Belgium GmbH & Co.KG          

150 Lineas  X  X      

151 Maandagy Belgium          

152 Mabo E&A          

153 Macobo-Stabo          

154 Maersk  X        

155 Magnus Villas          

156 Manuchar NV X X X X X  X X X X 

157 MBG          

158 MCA Belgium          

159 Mediahuis     X   X   

160 MIVB       X   

161 Mobix Total Solutions          

162 Monitor X X X X X  X X X X 

163 Monument Goedleven          

164 Moore Belgium       X   

165 Motrac  X   X  X X   

166 Mourik n.v.          

167 MULTI NV          

168 NCA bv          

169 Nebim N.V.          

170 Netleaf          

171 NewBrix          

172 Nexios IT       X   

173 NMBS          

174 Nokia          

175 Novartis Puurs       X   

176 NXP Semiconductors          

177 O3 SHIFT          

178 Odoo    X      

179 Omnivision Technologies Belgium          

180 Ordina          

181 Orion Engineering          

182 PEC nv          

183 Pellikaan Bouwbedrijf          

184 People 4 Projects          

185 Pfizer Manufacturing Belgium          

186 Planet Talent          

187 Politiezone Antwerpen X       X  

188 PRAYON          

189 Process Automation Solutions nv          

190 Proximus          

191 PSA België          
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192 PwC Belgium X X X X X   X   

193 Reaktika          

194 Renotec NV          

195 Reynaers          

196 Rialto Recruitment          

197 Robert Half X X X X X  X X   

198 Robert Walters People Solutions NV X X X X X  X X X X 

199 RoboJob NV          

200 robonext          

201 Rombit         X 

202 RP One          

203 Rydoo X X X X X  X  X  

204 Safran Aircraft Engine Services Brussels          

205 Sarens       X   

206 SBB Accountants & Adviseurs X      X   

207 Scania          

208 Seafar          

209 Select HR X X   X      

210 Select Projects          

211 SIBELGA          

212 Siemens NV          

213 Simac          

214 Slimstock  X  X X      

215 Smals          

216 Smet Group          

217 Smulders          

218 Solid Talent          

219 Sopra Steria          

220 SPIE Belgium          

221 SPOC  X        

222 Square Group          

223 ST Engineering iDirect CY NV          

224 Stadsbader NV          

225 STAR Group Belgium          

226 Stegmann Belgium          

227 Suez Water Technologies & Solutions Belgium          

228 Sweco          

229 TATA Consultancy Services Belgium NV/SA          

230 Teal Partners          

231 Tec          

232 Thomas More       X X X 

233 Tobania NV     X  X  X X 

234 TotalEnergies          

235 Trafiroad NV        X X 

236 Trescal NV       X X X 

237 Triple A Solutions X         

238 TROX Belgium          

239 TrueGEN          

240 TSG Belgium nv  X X X X  X X   
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241 TUC RAIL          

242 Ufinity       X   

243 Umicore  X  X      

244 Unit-T        X  

245 Uptime Group          

246 UZ Leuven          

247 Van Hool NV  X        

248 Van Mossel Automotive Group          

249 Vanhout       X  X 

250 Ventigrate          

251 VEOLIA NV-SA          

252 Verschaeren & Mertens BV          

253 Verwater Tank & Industrial Services NV          

254 VGD Accountants & Belastingconsulenten       X   

255 Viabuild NV          

256 VINCI ENERGIES BELGIUM          

257 Vinçotte          

258 VistaLink NV          

259 Vivaldis Interim X X X X X  X    

260 Vlaamse overheid X X   X   X  X 

261 Vorsselmans          

262 VRT       X   

263 water-link       X  X 

264 Waterleau          

265 WaW Jobs X X X X X  X  X  

266 We are Chemistry          

267 Wienerberger  X        

268 Willemen Groep        X  

269 Wimble manufacturing bv Pringles          

270 Witteveen+Bos       X  X 

271 WTCB          

272 YER BELGIUM          

273 Yitch       X  X 
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1 AB InBev    X X X  X 

2 ABB    X  X   

3 Abylsen   X X  X   

4 ACE development & engineering    X  X X  

5 Acolad Digital         

6 AG        X 

7 AG Solution NV    X     

8 Agentschap Wegen en Verkeer  X      X 

9 Agfa Gevaert NV    X  X  X 

10 Agidens    X   X  

11 Agnitio     X    

12 AGS Coussaert Belgium         

13 Air Plus      X   

14 Akka Benelux         

15 Alcom Electronics nv/sa         

16 Alten Belgium         

17 Alvance Aluminium Duffel    X  X  X 

18 Amista nv        X 

19 Andress Consulting   X X  X X  

20 Artes Group         

21 Arvesta   X X X X   

22 Asap.be   X X  X   

23 Atlas Copco Airpower    X     

24 Attentia    X X X   

25 AUSY Belgium NV   X X  X X  

26 AXI        X 

27 Axis Nv         

28 Axxes        X 

29 b.ignited NV        X 

30 B&R Bouwgroep  X      X 

31 Baltimore Aircoil International NV    X  X X X 

32 BAM Interbuild & BAM Contractors  X      X 

33 BASF Antwerpen    X  X  X 

34 Bayer    X  X  X 

35 Beams X        

36 BELGATECH Engineering   X X  X X  

37 Bilfinger         

38 Biocartis NV     X X  X 

39 Bluu NV     X   X 

40 BNP Paribas Fortis        X 

41 Bouwmaterialen Jules Frans X X  X  X X  

42 Bouwonderneming Damman NV         

43 Bouwonderneming Haex         

44 Bright Plus         
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45 Broad Horizon         

46 buro Nexus BV    X  X X X 

47 Capgemini         

48 Care4Growing        X 

49 Celestia Antwerp       X  

50 Cheops Technology     X   X 

51 Chipsoft        X 

52 CHRLy       X X 

53 Coeck NV X  X   X   

54 Colas Belgium         

55 Comate         

56 Connect :-: Ways   X X  X   

57 Construx       X  

58 Contec    X    X 

59 Continental Automotive Benelux   X X  X   

60 Continental Connected Car - Key As A Service   X      

61 Cordeel zetel Temse         

62 Covestro NV    X  X  X 

63 Crax IT         

64 Crestron Europe bv    X X X  X 

65 Crosspoint Solutions        X 

66 Crowe Spark         

67 Cryns Carrosserie Center   X     X 

68 Customs4trade NV    X   X X 

69 DAF Trucks   X X  X  X 

70 Damen Naval         

71 Danone NV    X X X X X 

72 Datashift         

73 DCA X X       

74 De Lijn   X X  X  X 

75 De Mobiliteitsmakelaar   X     X 

76 Dekimo         

77 Deloitte Belgium        X 

78 Dematic NV    X  X X  

79 DEME    X     

80 Democo Group  X      X 

81 Denys  X    X X X 

82 DHL Aviation NV    X  X  X 

83 Digi-Flow BV      X   

84 Digitalum        X 

85 Dosign Engineering   X X  X X  

86 DPS Group Belgium BV    X  X X  

87 DXC Technology        X 

88 E.D.&A.      X   

89 Easi    X     

90 easics NV         

91 Eiffage Benelux         

92 Elia    X  X  X 

93 Elmos N.V     X   X 
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94 ENGIE Belgium    X  X   

95 EQUANS    X  X   

96 Ergon         

97 ETI vdv bv    X  X   

98 Euricom        X 

99 Eurofins Digital Testing        X 

100 Exellys        X 

101 Exert (by 3-it)         

102 ExxonMobil    X  X  X 

103 EY Belgium        X 

104 Federale Politie         

105 Ferranti Computer Systems        X 

106 Financial Resources & Projects NV         

107 Finvision         

108 Fluvius SO CV    X  X  X 

109 Fluxys   X X  X   

110 Freestone nv X   X  X   

111 Geysen Nv    X  X   

112 Goelen & Gaukema HR Partners X  X X  X X  

113 GROEP VDH N.V.   X     X 

114 groep Van Roey X X       

115 Groep Verelst X X       

116 Group De Ceuster    X X X  X 

117 Group Peeters    X  X   

118 Harvey Nash Belgium       X  

119 Hays X  X X  X X  

120 HYE nv         

121 Hyperion Group    X X X X X 

122 Hysopt NV.    X  X   

123 I-care Group      X   

124 IBS Bouw X X       

125 ie-net ingenieursvereniging vzw         

126 imec      X  X 

127 In The Pocket     X   X 

128 INEOS    X  X   

129 Infrabel   X X  X X X 

130 INGENIUM      X   

131 IS4U        X 

132 Isabel group        X 

133 Isolatie & Renovatie Verhoeven         

134 J-Tec Material Handling         

135 JACK BOULDER X        

136 Jan De Nul  X  X  X X X 

137 JooS Consulting         

138 Jungheinrich   X X  X  X 

139 KBC         

140 Kemin    X  X X X 

141 Keyrus nv     X   X 

142 KH Engineering Belgie X   X     
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143 KPMG België    X    X 

144 KU Leuven X   X  X   

145 KVIM vzw         

146 LAB Motion Systems    X    X 

147 Lantis  X       

148 Liantis         

149 Lidl Belgium GmbH & Co.KG X        

150 Lineas    X  X  X 

151 Maandagy Belgium X   X  X X  

152 Mabo E&A   X X  X  X 

153 Macobo-Stabo    X  X   

154 Maersk         

155 Magnus Villas  X       

156 Manuchar NV     X    

157 MBG X X       

158 MCA Belgium   X X  X X  

159 Mediahuis         

160 MIVB    X  X  X 

161 Mobix Total Solutions  X      X 

162 Monitor X X X X X X X X 

163 Monument Goedleven X X       

164 Moore Belgium         

165 Motrac   X X  X  X 

166 Mourik n.v. X        

167 MULTI NV X      X X 

168 NCA bv    X     

169 Nebim N.V.   X     X 

170 Netleaf        X 

171 NewBrix        X 

172 Nexios IT        X 

173 NMBS X  X X  X   

174 Nokia         

175 Novartis Puurs      X   

176 NXP Semiconductors    X     

177 O3 SHIFT         

178 Odoo         

179 Omnivision Technologies Belgium         

180 Ordina    X    X 

181 Orion Engineering   X X  X X  

182 PEC nv         

183 Pellikaan Bouwbedrijf X X       

184 People 4 Projects X  X X  X X  

185 Pfizer Manufacturing Belgium    X  X  X 

186 Planet Talent       X  

187 Politiezone Antwerpen         

188 PRAYON    X     

189 Process Automation Solutions nv    X   X X 

190 Proximus         

191 PSA België   X X  X X  
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192 PwC Belgium        X 

193 Reaktika         

194 Renotec NV         

195 Reynaers  X  X   X X 

196 Rialto Recruitment X  X X  X X  

197 Robert Half         

198 Robert Walters People Solutions NV     X    

199 RoboJob NV    X  X X X 

200 robonext        X 

201 Rombit     X    

202 RP One         

203 Rydoo    X   X  

204 Safran Aircraft Engine Services Brussels   X X  X  X 

205 Sarens X X X X  X X X 

206 SBB Accountants & Adviseurs         

207 Scania   X   X  X 

208 Seafar    X    X 

209 Select HR    X  X   

210 Select Projects    X  X   

211 SIBELGA    X     

212 Siemens NV    X  X X  

213 Simac        X 

214 Slimstock         

215 Smals        X 

216 Smet Group         

217 Smulders  X    X X  

218 Solid Talent X   X  X X  

219 Sopra Steria        X 

220 SPIE Belgium      X   

221 SPOC    X  X   

222 Square Group         

223 ST Engineering iDirect CY NV        X 

224 Stadsbader NV X X X X  X  X 

225 STAR Group Belgium    X  X  X 

226 Stegmann Belgium   X X  X X  

227 Suez Water Technologies & Solutions Belgium         

228 Sweco X X  X  X X  

229 TATA Consultancy Services Belgium NV/SA       X  

230 Teal Partners         

231 Tec X X  X  X  X 

232 Thomas More    X X X X X 

233 Tobania NV     X    

234 TotalEnergies    X  X  X 

235 Trafiroad NV X   X X   X 

236 Trescal NV   X X X X  X 

237 Triple A Solutions         

238 TROX Belgium         

239 TrueGEN         

240 TSG Belgium nv   X X  X X X 
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241 TUC RAIL X        

242 Ufinity         

243 Umicore    X  X   

244 Unit-T       X  

245 Uptime Group        X 

246 UZ Leuven    X  X   

247 Van Hool NV   X X  X X X 

248 Van Mossel Automotive Group   X      

249 Vanhout X X   X   X 

250 Ventigrate        X 

251 VEOLIA NV-SA    X  X  X 

252 Verschaeren & Mertens BV         

253 Verwater Tank & Industrial Services NV        X 

254 VGD Accountants & Belastingconsulenten         

255 Viabuild NV X X       

256 VINCI ENERGIES BELGIUM    X  X   

257 Vinçotte    X  X   

258 VistaLink NV         

259 Vivaldis Interim X  X X  X X  

260 Vlaamse overheid X X X  X X X X 

261 Vorsselmans X X       

262 VRT       X X 

263 water-link   X X X X X X 

264 Waterleau         

265 WaW Jobs   X X  X X  

266 We are Chemistry    X  X  X 

267 Wienerberger X   X  X   

268 Willemen Groep  X      X 

269 Wimble manufacturing bv Pringles    X  X   

270 Witteveen+Bos X X  X X   X 

271 WTCB         

272 YER BELGIUM   X X  X X X 

273 Yitch    X X X X X 
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1 AB InBev        X 

2 ABB X X       

3 Abylsen X X       

4 ACE development & engineering X        

5 Acolad Digital  X       

6 AG  X X   X  X 

7 AG Solution NV  X X  X X   

8 Agentschap Wegen en Verkeer X X      X 

9 Agfa Gevaert NV X X X   X X X 

10 Agidens X X  X X    

11 Agnitio         

12 AGS Coussaert Belgium         

13 Air Plus         

14 Akka Benelux         

15 Alcom Electronics nv/sa X        

16 Alten Belgium         

17 Alvance Aluminium Duffel        X 

18 Amista nv  X   X   X 

19 Andress Consulting X X X X X X X  

20 Artes Group         

21 Arvesta X X  X X    

22 Asap.be X        

23 Atlas Copco Airpower         

24 Attentia X X X X X X   

25 AUSY Belgium NV X        

26 AXI  X X   X  X 

27 Axis Nv   X      

28 Axxes  X X     X 

29 b.ignited NV X X X   X  X 

30 B&R Bouwgroep        X 

31 Baltimore Aircoil International NV X       X 

32 BAM Interbuild & BAM Contractors        X 

33 BASF Antwerpen  X      X 

34 Bayer        X 

35 Beams         

36 BELGATECH Engineering X X X X X X   

37 Bilfinger         

38 Biocartis NV        X 

39 Bluu NV X X X X X X  X 

40 BNP Paribas Fortis   X   X  X 

41 Bouwmaterialen Jules Frans       X  

42 Bouwonderneming Damman NV         

43 Bouwonderneming Haex         

44 Bright Plus         
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45 Broad Horizon  X X  X X   

46 buro Nexus BV X X    X X X 

47 Capgemini X X X      

48 Care4Growing   X   X  X 

49 Celestia Antwerp X X       

50 Cheops Technology X X X X X   X 

51 Chipsoft X X      X 

52 CHRLy X X X X X X  X 

53 Coeck NV         

54 Colas Belgium         

55 Comate         

56 Connect :-: Ways X   X     

57 Construx         

58 Contec X X X   X  X 

59 Continental Automotive Benelux X        

60 Continental Connected Car - Key As A Service X        

61 Cordeel zetel Temse         

62 Covestro NV        X 

63 Crax IT  X X  X X   

64 Crestron Europe bv X X X  X X  X 

65 Crosspoint Solutions  X X  X X  X 

66 Crowe Spark         

67 Cryns Carrosserie Center        X 

68 Customs4trade NV   X   X  X 

69 DAF Trucks    X X   X 

70 Damen Naval X        

71 Danone NV   X   X  X 

72 Datashift  X X   X   

73 DCA         

74 De Lijn X X X     X 

75 De Mobiliteitsmakelaar        X 

76 Dekimo         

77 Deloitte Belgium X X X   X  X 

78 Dematic NV X X       

79 DEME         

80 Democo Group        X 

81 Denys  X   X  X X 

82 DHL Aviation NV        X 

83 Digi-Flow BV X        

84 Digitalum  X X  X X  X 

85 Dosign Engineering X      X  

86 DPS Group Belgium BV       X  

87 DXC Technology  X X X X X  X 

88 E.D.&A. X        

89 Easi X X X      

90 easics NV         

91 Eiffage Benelux         

92 Elia X  X X X X  X 

93 Elmos N.V  X X  X X  X 
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94 ENGIE Belgium         

95 EQUANS X X       

96 Ergon         

97 ETI vdv bv         

98 Euricom  X X     X 

99 Eurofins Digital Testing X X X   X  X 

100 Exellys  X X   X  X 

101 Exert (by 3-it)  X   X    

102 ExxonMobil X X      X 

103 EY Belgium X X X   X  X 

104 Federale Politie  X  X X    

105 Ferranti Computer Systems  X      X 

106 Financial Resources & Projects NV         

107 Finvision         

108 Fluvius SO CV X X      X 

109 Fluxys X X X X X    

110 Freestone nv   X X     

111 Geysen Nv X        

112 Goelen & Gaukema HR Partners X X X   X X  

113 GROEP VDH N.V.        X 

114 groep Van Roey         

115 Groep Verelst         

116 Group De Ceuster X X      X 

117 Group Peeters         

118 Harvey Nash Belgium X X X   X   

119 Hays X X X   X   

120 HYE nv         

121 Hyperion Group X X X X X X  X 

122 Hysopt NV.         

123 I-care Group         

124 IBS Bouw         

125 ie-net ingenieursvereniging vzw         

126 imec X       X 

127 In The Pocket X X X X X X  X 

128 INEOS X X X X X X   

129 Infrabel X X X X X X  X 

130 INGENIUM X        

131 IS4U X X X  X X  X 

132 Isabel group X X X X X X  X 

133 Isolatie & Renovatie Verhoeven         

134 J-Tec Material Handling         

135 JACK BOULDER         

136 Jan De Nul X X      X 

137 JooS Consulting         

138 Jungheinrich        X 

139 KBC X X X      

140 Kemin X X  X X   X 

141 Keyrus nv  X X  X X  X 

142 KH Engineering Belgie    X     
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143 KPMG België X X X X X X  X 

144 KU Leuven X X X   X   

145 KVIM vzw      X   

146 LAB Motion Systems        X 

147 Lantis         

148 Liantis         

149 Lidl Belgium GmbH & Co.KG         

150 Lineas X X  X X  X X 

151 Maandagy Belgium X        

152 Mabo E&A X X X X X   X 

153 Macobo-Stabo         

154 Maersk         

155 Magnus Villas         

156 Manuchar NV  X X X X X   

157 MBG         

158 MCA Belgium X X  X     

159 Mediahuis X X X X X X   

160 MIVB X X X     X 

161 Mobix Total Solutions        X 

162 Monitor X X X X X X X X 

163 Monument Goedleven         

164 Moore Belgium   X   X   

165 Motrac        X 

166 Mourik n.v.         

167 MULTI NV        X 

168 NCA bv X   X     

169 Nebim N.V.        X 

170 Netleaf  X X  X X  X 

171 NewBrix X X X   X  X 

172 Nexios IT  X   X   X 

173 NMBS X      X  

174 Nokia X X X   X   

175 Novartis Puurs         

176 NXP Semiconductors X   X     

177 O3 SHIFT         

178 Odoo         

179 Omnivision Technologies Belgium X X  X X    

180 Ordina X X X  X X  X 

181 Orion Engineering         

182 PEC nv         

183 Pellikaan Bouwbedrijf         

184 People 4 Projects X      X  

185 Pfizer Manufacturing Belgium        X 

186 Planet Talent X X X   X   

187 Politiezone Antwerpen  X X   X   

188 PRAYON         

189 Process Automation Solutions nv  X      X 

190 Proximus         

191 PSA België X X X   X   
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192 PwC Belgium  X X   X  X 

193 Reaktika X X       

194 Renotec NV         

195 Reynaers  X      X 

196 Rialto Recruitment X X X   X X  

197 Robert Half X X X   X   

198 Robert Walters People Solutions NV         

199 RoboJob NV X X X X X   X 

200 robonext  X   X   X 

201 Rombit X X  X X    

202 RP One  X   X    

203 Rydoo  X X X X X   

204 Safran Aircraft Engine Services Brussels        X 

205 Sarens X X X   X X X 

206 SBB Accountants & Adviseurs         

207 Scania        X 

208 Seafar X X  X X   X 

209 Select HR X X X   X   

210 Select Projects         

211 SIBELGA X  X   X   

212 Siemens NV X X X   X   

213 Simac  X      X 

214 Slimstock  X X  X X   

215 Smals  X X  X X  X 

216 Smet Group         

217 Smulders       X  

218 Solid Talent       X  

219 Sopra Steria  X X   X  X 

220 SPIE Belgium       X  

221 SPOC X X       

222 Square Group         

223 ST Engineering iDirect CY NV X X      X 

224 Stadsbader NV        X 

225 STAR Group Belgium        X 

226 Stegmann Belgium X X X   X X  

227 Suez Water Technologies & Solutions Belgium         

228 Sweco         

229 TATA Consultancy Services Belgium NV/SA  X X   X   

230 Teal Partners  X X  X X   

231 Tec X X X   X X X 

232 Thomas More X X X X X X  X 

233 Tobania NV X X X   X   

234 TotalEnergies X       X 

235 Trafiroad NV X X      X 

236 Trescal NV        X 

237 Triple A Solutions         

238 TROX Belgium         

239 TrueGEN X X X   X   

240 TSG Belgium nv X X X X X X X X 



  

 
 Virtuele Jobbeurs Campus De Nayer 
 Thomas More en KU Leuven 
 8 maart 2022 
 Bedrijvengids – pagina XLII 

 

Pagina 
 

Naam bedrijf 
 

El
ek

tro
ni

ca
-IC

T 
| E

le
kt

ro
ni

ca
 

El
ek

tro
ni

ca
-IC

T 
| I

C
T 

In
fo

rm
at

ie
m

an
ag

em
en

t e
n 

M
ul

tim
ed

ia
 | 

D
at

a 
An

al
yt

ic
s,

 
In

fo
rm

at
io

n 
& 

C
yb

er
 S

ec
ur

ity
 E

xp
er

t 

El
ec

tro
ni

cs
-IC

T 
| 

El
ec

tro
ni

cs
 (E

ng
lis

h)
 

El
ec

tro
ni

cs
-IC

T 
| 

IC
T 

(E
ng

lis
h)

 

In
fo

rm
at

io
n 

M
an

ag
em

en
t a

nd
 

M
ul

tim
ed

ia
 | 

D
at

a 
Sc

ie
nc

e,
 

Pr
ot

ec
tio

n 
an

d 
Se

cu
rit

y 
(E

ng
lis

h)
 

Po
st

gr
ad

ua
at

 L
as

te
ch

no
lo

og
 

St
ag

es
/B

ac
he

lo
rp

ro
ev

en
 P

ro
f. 

Ba
ch

el
or

s 
Te

ch
 &

 IT
 

241 TUC RAIL   X   X   

242 Ufinity         

243 Umicore X X X X X X   

244 Unit-T X X X X X    

245 Uptime Group X X X   X  X 

246 UZ Leuven X X       

247 Van Hool NV X X X X X X X X 

248 Van Mossel Automotive Group         

249 Vanhout        X 

250 Ventigrate  X X   X  X 

251 VEOLIA NV-SA X       X 

252 Verschaeren & Mertens BV         

253 Verwater Tank & Industrial Services NV       X X 

254 VGD Accountants & Belastingconsulenten         

255 Viabuild NV         

256 VINCI ENERGIES BELGIUM X X       

257 Vinçotte X   X X    

258 VistaLink NV         

259 Vivaldis Interim X X X   X X  

260 Vlaamse overheid X X X     X 

261 Vorsselmans         

262 VRT X X X   X  X 

263 water-link        X 

264 Waterleau         

265 WaW Jobs X X X X X X X  

266 We are Chemistry X       X 

267 Wienerberger X        

268 Willemen Groep  X      X 

269 Wimble manufacturing bv Pringles X        

270 Witteveen+Bos        X 

271 WTCB         

272 YER BELGIUM X X X   X  X 

273 Yitch X X X X X X  X 
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1 AB InBev  X  X X    X 

2 ABB    X X X    

3 Abylsen X X X X X X X X  

4 ACE development & engineering   X X X X    

5 Acolad Digital       X   

6 AG       X  X 

7 AG Solution NV  X  X X  X   

8 Agentschap Wegen en Verkeer X  X   X X  X 

9 Agfa Gevaert NV X X X X X X X X X 

10 Agidens  X    X X   

11 Agnitio          

12 AGS Coussaert Belgium          

13 Air Plus   X X      

14 Akka Benelux X X X X X X X   

15 Alcom Electronics nv/sa      X    

16 Alten Belgium X X X X X X X X  

17 Alvance Aluminium Duffel     X    X 

18 Amista nv       X   

19 Andress Consulting X X X X X X X X  

20 Artes Group X         

21 Arvesta   X X X X X X X 

22 Asap.be X         

23 Atlas Copco Airpower   X X X X X  X 

24 Attentia X X X X X X X   

25 AUSY Belgium NV X X X X X     

26 AXI          

27 Axis Nv          

28 Axxes       X  X 

29 b.ignited NV      X X  X 

30 B&R Bouwgroep X        X 

31 Baltimore Aircoil International NV   X X X X  X X 

32 BAM Interbuild & BAM Contractors X        X 

33 BASF Antwerpen         X 

34 Bayer    X     X 

35 Beams X         

36 BELGATECH Engineering X X X X X X X X  

37 Bilfinger X  X X X X    

38 Biocartis NV    X X    X 

39 Bluu NV      X X  X 

40 BNP Paribas Fortis          

41 Bouwmaterialen Jules Frans X  X X X X  X X 

42 Bouwonderneming Damman NV X        X 

43 Bouwonderneming Haex X        X 

44 Bright Plus          
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45 Broad Horizon       X   

46 buro Nexus BV X X X X X X X X X 

47 Capgemini       X   

48 Care4Growing      X X  X 

49 Celestia Antwerp      X X  X 

50 Cheops Technology      X X  X 

51 Chipsoft          

52 CHRLy      X X  X 

53 Coeck NV  X        

54 Colas Belgium X         

55 Comate   X X X X X  X 

56 Connect :-: Ways   X X X X    

57 Construx X   X    X X 

58 Contec    X X X X  X 

59 Continental Automotive Benelux   X X X     

60 Continental Connected Car - Key As A Service          

61 Cordeel zetel Temse X         

62 Covestro NV  X  X X    X 

63 Crax IT       X   

64 Crestron Europe bv    X X X X  X 

65 Crosspoint Solutions       X  X 

66 Crowe Spark          

67 Cryns Carrosserie Center   X      X 

68 Customs4trade NV          

69 DAF Trucks   X X X    X 

70 Damen Naval   X  X X    

71 Danone NV  X X X X    X 

72 Datashift          

73 DCA X        X 

74 De Lijn X  X X X X X  X 

75 De Mobiliteitsmakelaar   X       

76 Dekimo      X X   

77 Deloitte Belgium   X X X X X X X 

78 Dematic NV   X X X X X  X 

79 DEME X   X X    X 

80 Democo Group X        X 

81 Denys X   X    X X 

82 DHL Aviation NV     X     

83 Digi-Flow BV    X X X X   

84 Digitalum          

85 Dosign Engineering X X X X X X  X  

86 DPS Group Belgium BV X X X X X X X X  

87 DXC Technology          

88 E.D.&A.    X  X    

89 Easi    X  X X   

90 easics NV      X X   

91 Eiffage Benelux X         

92 Elia X  X X X X X  X 

93 Elmos N.V       X  X 
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94 ENGIE Belgium    X X X    

95 EQUANS    X X X X   

96 Ergon X X X X X    X 

97 ETI vdv bv    X X X    

98 Euricom       X  X 

99 Eurofins Digital Testing      X X  X 

100 Exellys       X  X 

101 Exert (by 3-it)       X   

102 ExxonMobil  X X X X     

103 EY Belgium       X  X 

104 Federale Politie      X X   

105 Ferranti Computer Systems       X   

106 Financial Resources & Projects NV          

107 Finvision          

108 Fluvius SO CV X   X X X X   

109 Fluxys X X X X X X X X  

110 Freestone nv X  X X  X    

111 Geysen Nv     X     

112 Goelen & Gaukema HR Partners X X X X X X X X  

113 GROEP VDH N.V.          

114 groep Van Roey X        X 

115 Groep Verelst X        X 

116 Group De Ceuster  X  X X X X  X 

117 Group Peeters X X X X X     

118 Harvey Nash Belgium      X X   

119 Hays X X X X X X X X  

120 HYE nv X        X 

121 Hyperion Group     X X X  X 

122 Hysopt NV. X  X X X     

123 I-care Group    X X  X  X 

124 IBS Bouw X        X 

125 ie-net ingenieursvereniging vzw X X X X X X X   

126 imec  X  X  X   X 

127 In The Pocket      X X  X 

128 INEOS X X X X X X X X  

129 Infrabel X  X X X X X  X 

130 INGENIUM X        X 

131 IS4U      X X  X 

132 Isabel group      X X   

133 Isolatie & Renovatie Verhoeven X         

134 J-Tec Material Handling X X X X X X X   

135 JACK BOULDER X         

136 Jan De Nul X   X X X X X X 

137 JooS Consulting          

138 Jungheinrich          

139 KBC       X   

140 Kemin  X X X X X X  X 

141 Keyrus nv       X   

142 KH Engineering Belgie X X  X X     
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143 KPMG België   X   X X  X 

144 KU Leuven X X    X X   

145 KVIM vzw          

146 LAB Motion Systems    X     X 

147 Lantis X     X X  X 

148 Liantis          

149 Lidl Belgium GmbH & Co.KG X  X X X X X   

150 Lineas X  X X X X X X X 

151 Maandagy Belgium X X X X X X    

152 Mabo E&A   X X X X X  X 

153 Macobo-Stabo X        X 

154 Maersk          

155 Magnus Villas X         

156 Manuchar NV       X   

157 MBG X         

158 MCA Belgium X X X X X X X X  

159 Mediahuis      X X   

160 MIVB X  X X  X X  X 

161 Mobix Total Solutions X     X   X 

162 Monitor X X X X X X X X X 

163 Monument Goedleven X         

164 Moore Belgium          

165 Motrac          

166 Mourik n.v. X         

167 MULTI NV X   X X     

168 NCA bv    X X X    

169 Nebim N.V.          

170 Netleaf          

171 NewBrix       X  X 

172 Nexios IT       X  X 

173 NMBS X   X X X    

174 Nokia      X X   

175 Novartis Puurs X X  X X    X 

176 NXP Semiconductors   X X X X   X 

177 O3 SHIFT X         

178 Odoo          

179 Omnivision Technologies Belgium      X X   

180 Ordina  X    X X  X 

181 Orion Engineering X  X X X X  X  

182 PEC nv   X X X X X  X 

183 Pellikaan Bouwbedrijf X        X 

184 People 4 Projects X X X X X X X X  

185 Pfizer Manufacturing Belgium  X X X X    X 

186 Planet Talent     X X X X  

187 Politiezone Antwerpen          

188 PRAYON  X  X X    X 

189 Process Automation Solutions nv  X X X X  X   

190 Proximus       X  X 

191 PSA België  X X X X X X  X 
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192 PwC Belgium      X X  X 

193 Reaktika      X X   

194 Renotec NV X         

195 Reynaers X  X  X X   X 

196 Rialto Recruitment X X X X X X X X  

197 Robert Half          

198 Robert Walters People Solutions NV          

199 RoboJob NV   X X X X X  X 

200 robonext       X  X 

201 Rombit       X   

202 RP One       X   

203 Rydoo      X X   

204 Safran Aircraft Engine Services Brussels   X X X    X 

205 Sarens X  X X X   X X 

206 SBB Accountants & Adviseurs X        X 

207 Scania          

208 Seafar     X  X  X 

209 Select HR  X X X X X X   

210 Select Projects  X X X X     

211 SIBELGA     X     

212 Siemens NV   X X X X X  X 

213 Simac      X X  X 

214 Slimstock       X   

215 Smals       X  X 

216 Smet Group X  X X X    X 

217 Smulders X  X X X   X X 

218 Solid Talent X X X X X   X  

219 Sopra Steria          

220 SPIE Belgium   X X    X  

221 SPOC  X X X X     

222 Square Group X X       X 

223 ST Engineering iDirect CY NV      X X  X 

224 Stadsbader NV X  X X     X 

225 STAR Group Belgium X X X X X   X X 

226 Stegmann Belgium X X X X X X X X  

227 Suez Water Technologies & Solutions Belgium  X       X 

228 Sweco X X X X X   X X 

229 TATA Consultancy Services Belgium NV/SA       X   

230 Teal Partners      X X   

231 Tec X X X X X X X X X 

232 Thomas More      X X   

233 Tobania NV      X X   

234 TotalEnergies  X X X X    X 

235 Trafiroad NV X   X X X X  X 

236 Trescal NV   X X X X   X 

237 Triple A Solutions          

238 TROX Belgium          

239 TrueGEN      X X   

240 TSG Belgium nv X X X X X X X X X 
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241 TUC RAIL X   X   X   

242 Ufinity          

243 Umicore  X X X X X X   

244 Unit-T          

245 Uptime Group       X  X 

246 UZ Leuven X  X X X X X   

247 Van Hool NV   X X X X X X X 

248 Van Mossel Automotive Group   X       

249 Vanhout X        X 

250 Ventigrate       X  X 

251 VEOLIA NV-SA      X   X 

252 Verschaeren & Mertens BV          

253 Verwater Tank & Industrial Services NV X       X X 

254 VGD Accountants & Belastingconsulenten          

255 Viabuild NV X X       X 

256 VINCI ENERGIES BELGIUM      X X  X 

257 Vinçotte X X X     X  

258 VistaLink NV    X X X    

259 Vivaldis Interim X X X X X X X X  

260 Vlaamse overheid X X X X X X X  X 

261 Vorsselmans X        X 

262 VRT      X X  X 

263 water-link X X X X X     

264 Waterleau X X X X X X X X  

265 WaW Jobs X X X X X X X X  

266 We are Chemistry  X    X X  X 

267 Wienerberger X X X X X X X   

268 Willemen Groep X      X  X 

269 Wimble manufacturing bv Pringles    X      

270 Witteveen+Bos X X X X     X 

271 WTCB X         

272 YER BELGIUM X X X X X X X X X 

273 Yitch X X X X X X X  X 
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AB InBev 
 
Aarschotsesteenweg 20  
3012 Leuven | België 
 
 
www.ab-inbev.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Lotte Pynaerts 
Aarschotsesteenweg 20  | 3012 Leuven | België 
+32 16 27 35 67 
jobsbrouwerijleuven@AB-Inbev.com | www.ab-inbev.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Je kent ons misschien van merken als Stella Artois, Jupiler, Hoegaarden en Leffe, maar we zijn 
zoveel meer dan dat. We zijn een internationaal bedrijf van ondernemers. Voor ons is enkel het 
beste goed genoeg. We zijn de grootste bierbrouwer ter wereld met 500 merken in meer dan 
100 landen. Telkens opnieuw leggen we de lat een stukje hoger. Daarom zijn we de besten in 
wat we doen. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
Engels is een pluspunt 

 
Troeven van het bedrijf 

Wij bieden je een uitdagende en gevarieerde job binnen een team van medewerkers die even 
gepassioneerd bezig zijn met techniek als jijzelf. 
Daarnaast garanderen we je uitstekende carrière mogelijkheden en een zeer competitief 
verloningspakket met tal van extra legale voordelen. 
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ABB 
 
Hoge Wei 27  
1930 Zaventem | België 
 
 
careers.abb/global/en/home 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Patrick Brahm 
Hoge Wei 27  | 1930 Zaventem | België 
+32 499 96 37 63 
patrick.brahm@be.abb.com | careers.abb/global/en/home 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

ABB is a leading global technology company that energizes the transformation of society and 
industry to achieve a more productive, sustainable future. By connecting software to its 
electrification, robotics, automation and motion portfolio, ABB pushes the boundaries of 
technology to drive performance to new levels. With a history of excellence stretching back more 
than 130 years, ABB’s success is driven by about 110,000 talented employees in over 100 
countries. ABB Benelux is the local representation of the global ABB Group. 

 
Bedrijfsgrootte 

With more than 1000 employees in field of the core activities of ABB Benelux: distribution of 
electricity, process and production automation, building communication facilities, electrical, 
electronic and installation engineering products and systems. They know the local market; they 
understand you. 

 
Gewenste talenkennis 

Dutch, English and French 
 
Troeven van het bedrijf 

We succeed by creating superior value. We push the boundaries of technology to drive 
performance to new levels. 
We energize the transformation of society and industry to achieve a more productive, 
sustainable future. 
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Abylsen 
 
Louizalaan 140  
1050 Brussel | België 
 
 
www.abylsen.com/?lang=nl-BE 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Lars op de Laak 
Louizalaan 140  | 1050 Brussel | België 
+32 474 98 07 18 
lars.opdelaak@abylsen.com | www.abylsen.com/?lang=nl-BE 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

ABYLSEN is een Engineering Consultancybureau dat in 2005 opgericht werd in Frankrijk. De 
Belgische tak van Abylsen werd opgericht in 2011. Wij geloven sterk in de expertise van onze 
consultants en hun individuele talenten, wat resulteert in kwalitatieve en gedegen ondersteuning 
en advies voor onze klanten. Voor elk domein bestaat er binnen de groep een netwerk van 
specifieke vaardigheden dat steunt op een proces van inzet en het delen van kennis. 

 
Bedrijfsgrootte 

Vandaag de dag telt Abylsen Belgium meer dan 200 consultants. 
 
Gewenste talenkennis 

Wij verwachten een uitstekende kennis (mondeling/schriftelijk) van het Nederlands. 
Een goede kennis Frans en/of Engels zijn zeker troeven. 

 
Internationale mogelijkheden 

Abylsen Group is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en Italië. 
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het opstarten en uitbouwen van activiteiten in Nederland 
en Spanje. 

 
Troeven van het bedrijf 

Snelle groei 
Uitdagende, leuke projecten 
Cultuur waar werknemer centraal staat 
Persoonlijke aanpak 
Jong en dynamisch bedrijf 
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ACE development & engineering 
 
Klaverbladstraat 9  
3560 Lummen | België 
 
 
www.ace.eu 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Marco Vitali 
Klaverbladstraat 9  | 3560 Lummen | België 
+32 13 35 39 06 | +32 479 31 58 64 
marco.vitali@ace.eu | www.ace.eu 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

ACE development & engineering is een multidisciplinair ingenieursbureau, gespecialiseerd in 
bedrijfsmechanisatie & automatisering en constructietechniek & apparatenbouw. 
Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een klantgerichte totaalaanpak. 
De kernactiviteiten zijn tweeledig: 
- Enerzijds: Ontwikkeling, engineering, prototype- en machinebouw, montage (eigen 
montagehal), testen en inbedrijfname. Alsook, automatiseringsprojecten inclusief ontwerpen 
van elektrische schema's, PLC-programmatie en visualisatie. 
- Anderzijds: Externe projecten bij diverse bedrijven. (technische consultancy) 

 
Bedrijfsgrootte 

ACE telt +/- 250 werknemers waarvan er 100 tewerkgesteld zijn in België. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands + Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

ACE is voornamelijk werkzaam in België en Nederland 
 
Troeven van het bedrijf 

Doorgroeimogelijkheden, opbouwen van een uitgebreid netwerk en een portfolio in een grote 
verscheidenheid van projecten en specialisaties, zeer goede balans werk/privé, aantrekkelijk 
salarispakket, vlakke organisatiestructuur, informele werksfeer.
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Acolad Digital 
 
Gaston Geenslaan 10 B13 
3001 Leuven | België 
 
 
www.amplexor.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Laura Moonen 
Gaston Geenslaan 10 B13 | 3001 Leuven | België 
+31 6 59 81 47 65 
laura.moonen@amplexor.com | www.amplexor.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

At Acolad Digital we create innovative websites with the newest technologies, no doubt that you 
have already visited one of them! We also implement document management tools that make 
life easier. Our clients are internationally known. They choose us because we make quality and 
innovation our priority. We are part of Acolad international, a global company. We are looking 
for: 
- Web developers (Java, .NET) 
- Front-end developers (JavaScript) 
- Full Stack developers 
- Business consultants 
- Microsoft consultants 

 
Bedrijfsgrootte 

There are 200 people in our Business Unit. We are a friendly enthusiastic bunch with strong 
technical skills that we love to share with our colleagues. 

 
Gewenste talenkennis 

Dutch and English 
 
Internationale mogelijkheden 

We have also offices in the Netherlands, France, Germany, Canada and Portugal 
 
Troeven van het bedrijf 

- You will work on state-of-the-art projects. 
- Training and coaching are priorities for us, investing in your strengths is what we do best. 
- Opportunity to grow. Bring your ideas and we will listen to you and help you to create your own 
opportunities. 
- Early bird or evening person? As long as you get the work done, you are flexible to do the 
work. 
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AG 
 
Emile Jacqmainlaan 53  
1000 Brussel | België 
 
 
jobs.aginsurance.be/nl/default 

  

 

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Anne-Sophie Wauters 
Emile Jacqmainlaan 53  | 1000 Brussel | België 
+32 2 664 13 82 
anne-sophie.wauters@aginsurance.be | jobs.aginsurance.be/nl/default 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Ga voluit voor een leuke job met heel wat carrièrekansen bij AG. Dan kies je meteen ook voor 
een Top Employer. Je krijgt de kans om je te ontwikkelen in een dynamische omgeving, met 
leuke collega's, waarin de klant echt centraal staat. 
Klinkt goed? Ga er dan voor! We wachten op je. 

 
Bedrijfsgrootte 

4400 werknemers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en basiskennis Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

Onderdeel van de holding Ageas 
 
Troeven van het bedrijf 

Als IT Trainee doorloop je bij AG een specifiek traject: 
- Je start als ontwikkelaar en leert zo de applicaties door en door kennen. Intussen ontdek je 
ook de tools, de omgeving, de structuur en onze manier van werken. 
- In een tweede fase start je met analyse. 
Van hieruit neem je je carrière zelf in handen: jij kiest samen met ons welke richting het best 
aansluit bij jouw competenties en interesses. 
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AG Solution NV 
 
Katwilgweg 4 2 
2050 Antwerpen | België 
 
 
www.agsolutiongroup.com 

  
 

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Emma Lievens 
Katwilgweg 4 2 | 2050 Antwerpen | België 
+32 3 569 20 35 
careers@agsolution.be | www.agsolutiongroup.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

AG Solution bouwt slimme oplossingen voor de procesindustrie. 
We combineren onze kennis en ervaring in 6 expertisecentra: process automation, operational 
intelligence, manufacturing execution systems, manufacturing IT, OT cybersecurity en artificiële 
intelligentie. 
Deze brede ervaring in operationele systemen, processen en datastromen maakt ons de ideale 
‘Industry 4.0’ partner voor internationale productiebedrijven. 

 
Bedrijfsgrootte 

Als Belgische KMO zijn we uitgegroeid tot een Europese speler met meer dan 120 werknemers 
in 7 verschillende landen. 

 
Gewenste talenkennis 

Voor onze Belgische vestiging: moedertaal NL of FR met uitstekende kennis van het ENG. 
 
Internationale mogelijkheden 

Voor talent met internationale ambities hebben we opportuniteiten in onze vestigingen in 
Barcelona, Madrid, Nederland, Frankrijk (Lille & Lyon), Duitsland (Keulen) en Ukraïne. 

 
Troeven van het bedrijf 

Lifetime learning, AG Solution Academy en interne groeikansen zijn slechts enkele 
sleutelbegrippen van ons aanwervingsbeleid. 
Onze ingenieurs zijn onze grootste troeven en mede door onze interne opleidingen en trainingen 
bij onze officiële partners, willen we van hen echte AG Solutioneers maken. 
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Agentschap Wegen en Verkeer 
 
Koning Albert II-laan 20 4 
1000 Brussel | België 
 
 
www.wegenenverkeer.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Saskia De Jaegher 
Koning Albert II-laan 20 4 | 1000 Brussel | België 
+32 473 36 34 46 
saskia.dejaegher@mow.vlaanderen.be | www.wegenenverkeer.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert ongeveer 7000 km gewest- en autosnelwegen en 
ruim 7700 km fietspaden. Er staan nog heel wat nieuwe projecten op stapel de komende jaren. 
Wij bieden uitdagende jobs voor ingenieurs die uiteenlopen van projectmanager tot werfleider, 
zowel binnen de domeinen wegenbouw, tunnels als elektromechanica. Wij beschikken ook over 
een aantrekkelijk traineeprogramma waarbij waarbij afgestudeerde ingenieurs tijdens hun 
eerste jaar van tewerkstelling kunnen proeven van verschillende jobs. Na afloop van dat jaar 
worden zij bij ons definitief tewerkgesteld. 

 
Bedrijfsgrootte 

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer werken zo'n 1400 collega's mee aan de verschillende 
uitdagingen. Wij beschikken over locaties in gans Vlaanderen zodat je vrij dicht bij je woonplaats 
kan werken. 

 
Gewenste talenkennis 

Het Agentschap Wegen en Verkeer is een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) binnen de 
Vlaamse overheid. De voertaal binnen het agentschap is het Nederlands. 

 
Troeven van het bedrijf 

- uitdagende jobs voor ingenieurs zowel binnen de domeinen wegenbouw, tunnels als 
elektromechanica. 
- meewerken aan grote en maatschappelijk relevante projecten 
- aantrekkelijk traineeprogramma voor afgestudeerde ingenieurs 
- aandacht voor ontwikkeling en een goede work-lifebalans 
- jobzekerheid 
- locaties over gans Vlaanderen 
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Agfa Gevaert NV 
 
Septestraat 27  
2640 Mortsel | België 
 
 
www.agfa.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Deborah Nuyts 
Septestraat 27  | 2640 Mortsel | België 
+32 3 444 89 25 
deborah.nuyts@agfa.com | www.agfa.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

The Agfa-Gevaert Group develops, produces and distributes an extensive range of analog and 
digital imaging systems and IT solutions, mainly for the printing industry and the healthcare 
sector, as well as for specific industrial applications. 

 
Bedrijfsgrootte 

The Agfa-Gevaert Group is a global company with an international workforce of more than 9,000 
employees in more than 80 countries. We offer job opportunities all over the world in a friendly, 
creative and dynamic work environment where there is room for professional and personal 
development. 

 
Gewenste talenkennis 

Dutch & English. We are present in more than 80 countries, work with 65 different nationalities 
and cultural backgrounds and we communicate in 22 different languages. 

 
Internationale mogelijkheden 

As one of the world's leading companies in imaging and information technology, we are 
constantly looking for people with a strong passion for technology and innovation to join our 
teams. So if you want to proceed a challenging career witin the Agfa Group come visit us and 
find out more! 

 
Troeven van het bedrijf 

Ready to start in a fascinating, innovative and high-tech company, surrounded by experts? 
You will start in an inspiring industrial environment with flexible hours, where you have the 
necessary freedom, support and responsibility. 
You are also continuously trained in technical and soft skills. 
Additionally Agfa offers a competitive salary package supplemented with extralegal benefits. 
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Agidens 
 
Baarbeek 1  
2070 Zwijndrecht | België 
 
 
www.agidens.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Michaël Schelfhout - van 't Veer 
Baarbeek 1  | 2070 Zwijndrecht | België 
+32 3 800 76 49 
michael.vantveer@agidens.com | www.agidens.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Als specialist in engineering, automation en compliance, helpt Agidens al meer dan 70 jaar 
klanten bij het verbeteren van hun processen en procedures. 
Ondersteuning wordt hierbij geboden in de vorm van consulting & engineering, door het leveren 
van turn key geautomatiseerde oplossingen of door te zorgen voor onderhoud & support. 
Dit alles met een focus op klanten binnen de Life Sciences-industrie, Food & Beverage en Oil 
& Gas. 
Agidens tracht duurzame relaties uit te bouwen met haar klanten, door vakkundigheid en 
betrouwbaarheid aan elkaar te koppelen. 

 
Bedrijfsgrootte 

Agidens telt meer dan 500 medewerkers, verspreid over de vestigingen te België, Nederland, 
Polen en Zwitserland. 

 
Gewenste talenkennis 

Voor de meeste van onze functies is een goede kennis van Engels en het Nederlands vereist. 
 
Internationale mogelijkheden 

Agidens is een Belgische onderneming, met hoofdzetel te Zwijndrecht, maar daarnaast 
beschikken wij over vestigingen te Nederland, Polen en Zwitserland. 

 
Troeven van het bedrijf 

Wie kiest voor Agidens, kiest voor een boeiende functie binnen een technologie-gedreven en 
sterk groeiend, internationaal bedrijf. 
U komt terecht in een krachtige leeromgeving, waar creativiteit en ondernemingszin worden 
aangemoedigd en waar u over reële doorgroeimogelijkheden beschikt. 
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Agnitio 
 
Generaal De Wittelaan 9 2 
2800 Mechelen | België 
 
 
www.agnitio.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jolien Vanhamme 
Generaal De Wittelaan 9 2 | 2800 Mechelen | België 
+32 499 43 41 11 
jolien@agnitio.be | www.agnitio.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Agnitio neemt professionals in HR en Finance op een unieke manier onder haar hoede. Anders, 
persoonlijker en beter. Onze consultants gaan op projectbasis aan de slag bij mooie bedrijven. 
Projecten die matchen met hun kennis, ervaring, persoonlijkheid en ambities. De projecten die 
wij jou kunnen bieden zijn breed en veelzijdig. Concreet focussen we op twee domeinen: HR & 
Finance. Maar daarbinnen valt er nog een grote verscheidenheid aan uitdagingen. Consultancy 
is een ideaal startpunt voor je carrière, je doet ervaring op in tal van domeinen in verschillende 
sectoren. 

 
Bedrijfsgrootte 

Agnitio is een consultancybureau in volle groei. Momenteel zijn we met een 20-tal consultants 
en we hebben de ambitie om nog verder te groeien. Maar het is een bewuste keuze om 
kleinschalig te blijven, op die manier kunnen we échte persoonlijke begeleiding voorzien op 
maat van onze consultants. 

 
Gewenste talenkennis 

Je moedertaal is Nederlands en je hebt ook een goede kennis van het Frans. 
 
Internationale mogelijkheden 

Door de verscheidenheid aan projecten kom je steeds in verschillende sectoren terecht. 
De projecten zijn ook zeer uiteenlopend qua grootte van bedrijven, van KMO's tot multinationals. 
Zo kan jij ontdekken in wat voor organisatie je het best functioneert. 

 
Troeven van het bedrijf 

- We zijn een gezellig & hecht team. Regelmatige babbelmomentjes om te horen hoe het vlot 
op jouw project, vinden wij belangrijk 
- We voorzien een persoonlijk ontwikkelingsplan dat je klaarstoomt voor jouw nieuwe 
uitdagingen, steeds op jouw maat en rekening houdend met wat jij wil 
- Oog voor work life balance: een project in eigen regio zodat er voldoende ruimte is voor 
hobbies, familie of vrienden 
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AGS Coussaert Belgium 
 
Haachtsesteenweg 674  
1910 Kampenhout | België 
 
 
www.agscoussaert.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Karolien Geers 
Haachtsesteenweg 674  | 1910 Kampenhout | België 
+32 16 47 91 69 | +32 476 66 18 30 
karolien.geers@ags-globalsolutions.com | www.agscoussaert.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

AGS International Moving is een van de toonaangevende internationale verhuisbedrijven in de 
wereld met meer dan 198 vestigingen in 97 landen. (www.ags-globalsolutions.com) 
In België zijn we gevestigd in Kampenhout, gemakkelijk bereikbaar, ook via het openbaar 
vervoer. 
AGS Coussaert Belgium staat garant voor professionalisme en kwaliteitsnormen van 
wereldklasse om haar klanten ongeëvenaarde expertise te bieden in internationale verhuizingen 
en opslagdiensten. 
Onze aanpak kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, flexibiliteit en professionalisme. 
Al meer dan veertig jaar kunnen onze klanten rekenen op ons. 

 
Bedrijfsgrootte 

25 werknemers omzet: 5 600 000 € 
 
Gewenste talenkennis 

NL - F - E 
 
Internationale mogelijkheden 

AGS International Moving is een van de toonaangevende internationale verhuisbedrijven in de 
wereld met meer dan 198 vestigingen in 97 landen. 

 
Troeven van het bedrijf 

Een dynamische en internationale werkomgeving met tal van uitdagingen. 
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Air Plus 
 
Hoge Buizen 59  
1980 Zemst | België 
 
 
www.airplus.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Winnie Kelgtermans 
Hoge Buizen 59  | 1980 Zemst | België 
+32 2 251 25 00 |  
winnie.kelgtermans@airplus.be | www.airplus.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Air Plus is een familiebedrijf dat actief is in 3 sectoren: rental, sales en service. 
Eén tak is de OEM-dienstverlening voor NEAC-gascompressoren, gebruikt in o.a. waterstof-
applicaties. 
Onze rental-afdeling levert tijdelijke en op turn-key oplossingen voor klimatisatie, 
stroomvoorziening en perslucht. 
Onze klanten situeren zich in alle industrieën van events, via manufacturing, contruction tot 
data-centers. 
Air Plus is tevens officieel verdeler en service partner van het Atlas Copco Power Technique 
gamma. Dit zijn de generatoren, compressoren, battery packs, pompen,… 

 
Bedrijfsgrootte 

Momenteel stellen wij 25 personen voltijds te werk met blijvende jaarlijkse groei. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands is de voertaal op het bedrijf. Verder hebben wij klanten in heel België, Frankrijk en 
Nederland. Engels is in bepaalde functies een pluspunt aangezien wij internationaal aankopen. 

 
Internationale mogelijkheden 

Voor de NEAC afdeling is Air Plus verantwoordelijk voor BeNeLux en Frankrijk. 
De hoofdzetel van NEAC bevindt zich in Duitsland. 

 
Troeven van het bedrijf 

Groeiend Familiebedrijf sinds 2000 waarbij elke werknemer belangrijk is. 
Jong en dynamisch team met een sterke amicale groepssfeer. 
Actief in opkomende sectoren zoals hernieuwbare energie en waterstof. 
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Akka Benelux 
 
Avenue Jules Bordet 168  
1140 Evere | België 
 
 
www.akka-technologies.com/benelux 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Claire Bernard 
Avenue Jules Bordet 168  | 1010 Evere | België 
+32 491 93 10 93 
manon.simonne@akka.eu | www.akka-technologies.com/benelux 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

AKKA is een internationaal ingenieursbureau en R&D-dienstverlener. Als innovatieversneller 
voor zijn klanten, ondersteunt AKKA toonaangevende spelers in de automobiel-, lucht- en 
ruimtevaart-, spoor-, defensie-, energie- en life sciences-sectoren gedurende de levenscyclus 
van hun producten met geavanceerde digitale technologieën. 

 
Bedrijfsgrootte 

AKKA Belgium is al meer dan 30 jaar actief in de Benelux en is vandaag met bijna 1000 experten 
de nummer 1 op de Belgische industrial engineering consultancy markt. 

 
Gewenste talenkennis 

Om goed te kunnen werken op onze projecten in België is een sterke kennis van Nederlands 
en/of Frans nodig. In onze internationale context is een goede kennis van het Engels 
onontbeerlijk. 

 
Internationale mogelijkheden 

AKKA is actief met meer dan 22.000 experts in meer dan 25 landen. 
Deelnemen aan Belgische projecten met een internationaal karakter of aan volledige projecten 
beheerd door andere AKKA entiteiten behoren tot de mogelijkheden van onze consultants. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Een werkomgeving die aan de basis ligt van de technologie; 
- Een uitgebreide waaier aan projectmogelijkheden; 
- Een transversaal parcours en een snelle evolutie als technisch expert, project manager of 
business manager in een internationale groep; 
- Begeleiding en een gepersonaliseerde opvolging; 
- Een aantrekkelijk salarispakket met mooie extralegale voordelen. 
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Alcom Electronics nv/sa 
 
Singel 3  
2550 Kontich | België 
 
 
www.alcom.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Luc Spiessens 
Singel 3  | 2550 Kontich | België 
+32 3 458 30 33 | +32 496 56 26 08 
luc.spiessens@alcom.be | www.alcom.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Alcom electronics geeft de toon aan in de Benelux als distributeur en agent van Elektronische 
Componenten, Draadloze Technologie en Embedded Computing Solutions. 
Met technologische innovaties op gebied van Microcontrollers, WiFi, RF, Bluetooth, Zigbee, 2G-
5G/LTE-NS-IoT, Routers en Gateways alsook Embedded Systems, AI en Edge Computing 
heeft Alcom zich ontwikkeld tot ideale gesprekspartner van embedded hardware engineers. 
In 30 jaar is Alcom uitgegroeid tot een zeer gerespecteerde partner van de meest 
vooraanstaande elektronica- en automatiseringsbedrijven in de Benelux. 

 
Bedrijfsgrootte 

24 personen 
 
Gewenste talenkennis 

N/F/E 
 
Internationale mogelijkheden 

Ja 
 
Troeven van het bedrijf 

Accent op de meest unieke, innovatieve en technologische ontwikkelingen in de wereld van 
industriële elektronica. 
Elke dag biedt nieuwe uitdagingen voor mensen die graag dingen laten gebeuren. 
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Alten Belgium 
 
Charleroise Steenweg 112  
1060 Brussel | België 
 
 
www.alten.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Celia LEY 
Charleroise Steenweg 112  | 1060 Brussel | België 
+32 2 238 0841 | +33 6 76 16 55 76 
recruitment@alten.be | www.alten.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

ALTEN Belgium is een consultingbedrijf dat services aanbiedt op het vlak van innovatie, 
geavanceerde technologie, engineering en IT aan een brede waaier van industrieën en 
sectoren. Onze focus ligt op het uitvoeren van innovatieve R&D activiteiten in samenwerking 
met onze partners. Deze partners zijn zowel grote multinationals als lokale spin-offs. Daarnaast 
zijn we ook actief in domeinen zoals: Supply Chain, Productie, Kwaliteit, Aankoop,... 

 
Bedrijfsgrootte 

Onze grootste troef is ons verscheiden team van meer dan 800 deskundige en dynamische 
consultants, die hun expertise en ervaring inzetten voor elk project waaraan ze beginnen. We 
gaan elke uitdaging aan met professioneel enthousiasme en een hoge mate van flexibiliteit. 

 
Gewenste talenkennis 

Alten belgium is een internationaal bedrijf en daarom werven we consultants aan die meerdere 
talen kunnen spreken. Nederlands is essentieel, net als Engels. Kennis van het Frans is een 
pluspunt 

 
Internationale mogelijkheden 

We bieden onze consultants een gevariëerde job aan in een multinationale omgeving. 
 
Troeven van het bedrijf 

Als consultant zal je op korte termijn veel verschillende projecten kunnen uitvoeren en je 
ontwikkelen zoals jij het wilt. 
De verscheidenheid van onze klanten zorgt ervoor dat je ervaring kan opdoen in verschillende 
industrieën en verschillende vaardigheden. 
Bij ALTEN steunen we jou met opleidingen en met de juiste projecten zodat je zelf je carrièrepad 
en toekomst kan uitstippelen. 
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Alvance Aluminium Duffel 
 
A.Stocletlaan 87  
2570 Duffel | België 
 
 
www.alvancealuminiumduffel.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kristel Vanden Eynde 
A.Stocletlaan 87  | 2570 Duffel | België 
+32 15 30 20 86 
kristel.vanden.eynde@alvancegroup.com | www.alvancealuminiumduffel.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

ALVANCE Aluminium Duffel is een Europese leider in de productie en verkoop van aluminium 
walsproducten voor diverse industrieën wereldwijd. 
Wij beschikken over de nieuwste technologieën, waaronder de breedste Automotive Koudwals 
in Europa en een CALP-lijn (Continuous Annealing Line with Pre-Treatment). 
Wij bieden aluminium oplossingen aan in verschillende eindgebruikerindustrieën, waaronder 
Automotive en Architectuur en Design 

 
Bedrijfsgrootte 

In Duffel werken wij met ongeveer 1000 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

In ons bedrijf is Nederlands de voertaal. 
Een goede kennis Engels is in verschillende functies belangrijk. 

 
Internationale mogelijkheden 

Alvance Aluminium Duffel behoort tot de GFG group. 
 
Troeven van het bedrijf 

Bij ons kom je terecht in een technisch uitdagende omgeving waar initatiefname geapprecieerd 
wordt. 
Wij voorzien de nodige opleidingen om je job goed te kunnen uitvoeren. 
Verder zijn er heel wat doorgroeimogelijkheden op basis van je competenties en je interesse. 
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Amista nv 
 
Antwerpsesteenweg 124  
2630 Aartselaar | België 
 
 
www.amista.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Ilse Dox 
Antwerpsesteenweg 124  | 2630 Aartselaar | België 
 
ilse.dox@amista.be | www.amista.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Amista, gevestigd in Antwerpen en opgericht in 2014, is een snelgroeiend IT-consultancy bedrijf 
dat zich richt op het leveren, ontwikkelen en implementeren van SAP softwareoplossingen en -
diensten. 
We optimaliseren allerhande bedrijfsprocessen door specifieke applicaties te ontwikkelen 
gebruik makende van de meest moderne SAP-technologieën. 
Verder is Amista een pioneer in het implementeren van software voor digitaal leren (e-learning). 
Het is onze missie om bedrijven innovatieve oplossingen te bieden en hen te begeleiden in 
digitale transformatieprojecten. 

 
Bedrijfsgrootte 

Amista is een jong bedrijf met bijna 100 werknemers. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - Engels - Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

Wij zijn actief in de Benelux, aangevuld met enkele internationale klanten. Ons hoofdkantoor 
bevindt zich in Antwerpen (België), we maken gebruik van flexkantoren in Vilvoorde, Leuven, 
Aalst, ... Verder hebben we een offshore development team in Hyderabad (India). 

 
Troeven van het bedrijf 

Werken bij Amista betekent werken bij een zeer enthousiast en groeiend bedrijf. 
We hebben een leuk team en hechten veel belang aan onze informele bedrijfscultuur. 
Doordat we een onderneming in groei zijn, is er enorm veel ruimte voor eigen initiatief en 
ontwikkeling. 
Verder bieden we een mooi salaris aan aangevuld met tal van extralegale voordelen. 
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Andress Consulting 
 
Remparden 1 108 
9700 Oudenaarde | België 
 
 
www.andress.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kristof Vermeire 
Remparden 1 loft 0108 | 9700 Oudenaarde | België 
+32 55 30 31 02 
evelyne@andress.be | www.andress.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Andress Consulting wijst jou graag de weg, want het pad naar de ideale werkgever kent nogal 
wat valkuilen. 
Zeker voor schoolverlaters die een goede eerste werkervaring ambiëren. 
Of voor jonge professionals die toe zijn aan een nieuwe uitdaging. 
Wij zorgen niet alleen voor de perfecte match tussen starter en werkgever maar ook voor advies 
en begeleiding. 
Kwestie van jezelf professioneel te ontplooien in de beste omstandigheden. 

 
Troeven van het bedrijf 

Heb je interesse in een bepaalde vacature of wil je spontaan solliciteren? 
Laat dan je cv achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 
Een eerste gesprek gebeurt via videochat. Op die manier kijken we of er een goede match is. 
En je krijgt meer uitleg over de vacature en je toekomstige werkgever. 
De online testen doe je thuis en wij zorgen voor een gesprek ter plaatse met de werkgever. 
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Artes Group 
 
Burchtstraat 89  
9150 Kruibeke | België 
 
 
www.artesgroup.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nikki Goossens 
Burchtstraat 89  | 9150 Kruibeke | België 
+32 496 42 37 37 
jobs@artesgroup.be | www.artesgroup.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Artes Group werkt aan uitdagende bouwopdrachten en unieke werven. We zijn een sterke 
speler op alle terreinen: burgerlijke bouwkunde, waterbouw, petrochemie, gebouwen en 
restauratie. 
Geen project is ons te moeilijk en onze Constructive People gaan er altijd vollenbak voor. 
Onze verschillende zusterbedrijven zijn verspreid over heel België. Dankzij die sterke 
aanwezigheid wisselen we makkelijk kennis, ervaring, personeel en materieel uit. 
Dat biedt een enorme meerwaarde voor onze stakeholders. 

 
Bedrijfsgrootte 

Als zelfstandige groep met een solide structuur staat Artes Group voor een totale jaarlijkse 
omzet van meer dan 300 miljoen euro. De meer dan 750 gemotiveerde en competente 
medewerkers zijn onze bouwstenen. 

 
Gewenste talenkennis 

Een goede kennis van het Nederlands. Frans is een surplus. 
 
Internationale mogelijkheden 

Wij spelen vooral op nationaal niveau. Artes Group is op-en-top Belgisch. Onze zusterbedrijven 
zijn over heel België verspreid! 

 
Troeven van het bedrijf 

Artes Group is steeds op zoek naar talent. Elk jaar werven wij projectingenieurs zonder ervaring 
aan die samen met ons de toekomst van ons bedrijf verder uitbouwen. 
Als projectingenieur ben je voor jouw werf verantwoordelijk en dit van A-Z. 
Het betreft de volledige praktische organisatie van de totaaluitvoering op de werf, zowel 
technisch als financieel-administratief. 
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Arvesta 
 
Philipssite 5  
3001 Leuven | België 
 
 
www.arvesta.eu/nl/ 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Roxanne Schools 
Philipssite 5  | 3001 Leuven | België 
+32 476 60 02 59 
roxanne.schools@arvesta.eu | www.arvesta.eu/nl/ 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

We zijn actief in veevoeding, land- en tuinbouw, machines, bloem en zijn gekend voor onze 250 
Aveve-winkels en 3 Eurotuin-winkels, waar plezier groeit. 
Zo vormen we, samen met onze 2000 Experts in the Field en meer dan 40 sterke merken, een 
uniek kenniscentrum voor de agrarische markt én de consument. 

 
Bedrijfsgrootte 

Meer dan 2000 experts in the Field en meer dan 40 sterke merken. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Als full service provider voor boer en tuinder is Arvesta marktleider in België én ook 
internationaal actief met vestigingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland. 
Zo realiseren we een jaarlijkse omzet van 1,4 miljard euro. 

 
Troeven van het bedrijf 

Waar we elke dag voor opstaan, is dag na dag het rendement van onze boeren op duurzame 
en innovatieve wijze verhogen. 
Samen bouwen wij aan de landbouw van de toekomst! 
Arvesta ondertekende ook het charter baanbrekende werkgever. 
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Asap.be 
 
Zuiderring 11  
3600 Genk | België 
 
 
www.asap.be/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Fleur Wouters 
Zuiderring 11  | 3600 Genk | België 
+32 3 491 80 50 
fleur.wouters@asap.be | www.asap.be/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

ASAP HR Group is een internationale specialist in de wereld van werk. 
“Enjoy your Job” is niet toevallig ons motto. 
Als je helemaal jezelf kan zijn, ben je het best in je job. Onze focus ligt dan ook op mensen. 
En dat voel je, in alles wat we doen: interim, werving & selectie, talentmanagement, 
outplacement, interim-management en projectsourcing. 
Wij merken talent op en geven het kansen om te groeien. Wij gaan met plezier dat stapje verder. 
Yes we can. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

België 
 
Troeven van het bedrijf 

Onze waarden maken van Asap de warme en gedreven familie die we zijn. We houden ze altijd 
in ons achterhoofd, bij alles wat we doen. 
- Authentiek: Bij ASAP kan je 100% jezelf zijn. 
- Open: Wij zijn open-minded. 
- Samen: Teamwork makes the dream work. 
- Betrokken: We smijten ons volledig. 
- Enthousiast: Ons enthousiasme werkt aanstekelijk. 
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Atlas Copco Airpower 
 
Boomsesteenweg 957  
2610 Wilrijk | België 
 
 
www.atlascopco.com/nl-be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Bram De Bleser 
Boomsesteenweg 957  | 2610 Wilrijk | België 
+32 3 401 99 08 
bram.de.bleser@atlascopco.com | www.atlascopco.com/nl-be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Atlas Copco Airpower is marktleider in persluchttechnologie en dat merk je! We ontwikkelen én 
produceren een breed gamma aan industriële compressoren en aanverwante producten. 
Gedreven door innovatie, streven we ernaar om klanten wereldwijd de beste persluchtsystemen 
aan te bieden en in te spelen op hun complexe technische vraagstukken. Naast engineering en 
productie spelen ook logistiek, aankoop, finance en aftermarket een belangrijke rol. Als 
medewerker kom je terecht in een internationale werkomgeving met diverse contacten en tal 
van carrièremogelijkheden. 

 
Bedrijfsgrootte 

De groep heeft zijn hoofdzetel in Stockholm, Zweden en is actief op meer dan 180 markten over 
de hele wereld. In 2015 telde Atlas Copco 43 000 werknemers en had een omzet van 10.9 
miljard Euro. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands / Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Onze ingenieurs werken met de nieuwste technologieën om de uitdagingen van onze klanten 
dag na dag waar te maken. Reiken je ambities buiten onze Belgische grenzen of kijk je uit naar 
een nieuwe uitdaging? Geen probleem. Atlas Copco biedt heel wat nationale en internationale 
mogelijkheden. 

 
Troeven van het bedrijf 

Je carrière? Die heb je zelf in de hand. 
Sta je er daarom alleen voor? Zeker niet! Atlas Copco biedt je steun en tal van mogelijkheden 
om je carrière uit te bouwen. Zo krijg je vanaf je eerste werkdag een peter toegewezen die je 
op een praktische manier wegwijs maakt in de organisatie. 
Toch ben jij het die initiatief neemt en kansen creëert. 
Tal van loopbaanmogelijkheden liggen voor je open! 
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Attentia 
 
Sluisweg 1  
9000 Gent | België 
 
 
www.attentia.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Marisa Savarino 
Sluisweg 1 1  | 9000 Gent | België 
+32 494 72 45 28 
marisa.savarino@attentia.be | www.attentia.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Bij Attentia kom je in een dynamische groep terecht. 
Wij specialiseren ons in vier domeinen van HR: HR & Payroll, Preventie & Bescherming, 
Duurzaam verlonen en Well-being. 

 
Bedrijfsgrootte 

Onze groep telt vandaag zo’n 750 medewerkers, verspreid over 40 kantoren. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
Frans is een troef 

 
Internationale mogelijkheden 

Nationaal 
 
Troeven van het bedrijf 

7 goede redenen om te werken bij Attentia - werken bij Attentia is een verstandige keuze: 
* Werk en privéleven blijven in balans. 
* Het is een financieel gezond bedrijf. 
* Attentia blijft gestaag groeien. 
* Er zijn talrijke uitdagende functies. 
* Je krijgt een job waarin je je écht goed voelt. 
* Werkzekerheid. 
* Afwisseling. 
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AUSY Belgium NV 
 
Esperantolaan 8  
3001 Heverlee | België 
 
 
www.ausy.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Anaïs Bosmans 
Esperantolaan 8  | 3001 Heverlee | België 
+32 3 369 19 81 | +32 478 23 78 77 
anais.bosmans@cx.ausy.be | www.ausy.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Eenvoudig gezegd? Jou inspireren met onze passie voor technologie. We willen het beste naar 
boven halen in onze klanten en talenten. We gebruiken de kracht van technologie om bedrijven 
opnieuw uit te vinden. En we bieden onze experten de kans om mee te werken aan de 
technologische oplossingen van morgen. 
Waarom ausy? "Dat je comfortzone verruimen leidt tot innovatie en succes, weet je als geen 
ander. Wij zijn er voor jou als partner en gaan mee de uitdagingen van je organisatie aan. Denk: 
flexibele diensten en gepersonaliseerde oplossingen - met gegarandeerd resultaat." 

 
Bedrijfsgrootte 

7500 technische experts en ingenieurs 
kantoren op 5 locaties in België 
actief in 10 landen en meer dan 30 jaar ervaring 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

AUSY, a Randstad company maakt deel uit van de Franse AUSY Group, dat een volwaardige 
dochteronderneming is van Randstad Holding. 

 
Troeven van het bedrijf 

Wat ons gelukkig maakt? Zo nu en dan buiten de lijntjes kleuren. We verleggen onze grenzen 
en willen het steeds beter doen. Om diezelfde drive ook bij onze medewerkers te blijven 
stimuleren, draait ons training center op volle toeren. Via (online) cursussen en workshops 
vormen we zelfzekere professionals in elk vakdomein. Trekken of duwen, vallen of opstaan: 
samen gaan we voor het beste resultaat! 
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Ç 

AXI 
 
Molenweg 107  
2830 Willebroek | België 
 
 
www.axi.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Evi Van der Vliet 
Molenweg 107  | 2830 Willebroek | België 
+32 498 70 96 57 
evdv@axi.be | www.axi.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

AXI is een onafhankelijke ICT partner in België en Nederland. We bedenken, ontwikkelen en 
beheren innovatieve softwareoplossingen voor retail, overheid, zorg, service en industry. We 
investeren in het begrijpen van de business uitdagingen van de klant, wat toelaat om nieuwe 
inzichten, software en technologieën op de best mogelijke manier in te zetten. Met onze 
managed cloud en infrastructuur services ontzorgen we onze klanten maximaal. We investeren 
in het begrijpen van de business uitdagingen van de klant, wat toelaat om nieuwe inzichten, 
software en technologiën in te zetten. 

 
Bedrijfsgrootte 

400 collega's bouwen en implementeren innovatieve ICT oplossingen voor onze klanten in 
België en Nederland. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

AXI verwelkomt u in haar kantoren in Willebroek, Gent, Waver en Breda. 
 
Troeven van het bedrijf 

Voor onze klanten zijn we geen leverancier. We zijn een strategische partner die retailers, 
overheidsinstellingen en zorginstellingen helpt om hun digitale strategie te realiseren. 
Om die reden kijken we uit naar juniors, mediors en experts die agile, betrokken, proactief en 
resultaatgericht werken. 
Tijdens een oriënterend gesprek bekijken we samen of jouw ambities matchen met die van ons. 
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Ç 

Axis Nv 
 
Bourlastraat 3  
2000 Antwerp | België 
 
 
www.axis.eu 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Alison Swolfs 
Bourlastraat 3  | 2000 Antwerp | België 
+32 3 234 02 14 | +32 476 84 74 04 
alison.swolfs@axis.eu | https://axis.eu/ 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Hoe een werkgever overtuigen van je geweldige capaciteiten? Sector gekozen, check! Maar 
welke specifieke functie past bij jou binnen deze sector? AXIS Group biedt met veel plezier een 
antwoord op je vragen. Met een uitgebreide kennis van enkele specifieke sectoren, zijn wij je 
partner in crime. Kom bij ons langs voor functies in insurance, banking, finance, digital, HR, 
legal, admin … Je kan kiezen uit vele toffe vacatures bij klanten die we KENNEN - wij geven je 
kostbare tips over bijvoorbeeld het type klant waar jij je thuis zal voelen. 

 
Bedrijfsgrootte 

Wij bestaan uit een team van een 40-tal ervaren recruiters met elk hun eigen specialisatie. Wij 
beschikken over een uitgebreid klantenbestand van zowel grote, internationale spelers als 
middelgrote en kleinere familiebedrijven. 

 
Gewenste talenkennis 

Voor de meeste van onze jobs wordt minstens kennis van één van volgende talen gevraagd: 
Nederlands, Frans en/of Engels. Meertaligheid is steeds een meerwaarde. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Keuze uit verschillende contracten passend bij je noden: (tijdelijk) interim werk, consultancy 
opdrachten, vast werk 
- We zorgen ervoor dat je goed bent voorbereid voor je job interview, dat je de juiste dingen op 
de juiste momenten weet te zeggen en dat je weet te imponeren met je kennis over het bedrijf 
- We houden contact om ervoor te zorgen dat je je steeds goed blijft voelen in je job 
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Ç 

Axxes 
 
Entrepotkaai 10 A 
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.axxes.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Quinten Kennes 
Entrepotkaai 10 A | 2000 Antwerpen | België 
+32 3 334 05 45 | +32 491 23 25 24 
quinten.kennes@axxes.com | www.axxes.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Axxes is een no-nonsens IT Consultancy organisatie. Als Full-Service Project Sourcing 
specialist leveren we flexibele en kwalitatief hoogwaardige ICT diensten op vlak van software 
development, testing, infrastructuur, project management, analyse en data. Om onze positie 
verder uit te bouwen zijn we op zoek naar getalenteerde IT-profielen. Skivakanties, 
maandelijkse drinks, summer events, onze eigen Haxx-conferentie, ... zorgen voor een jonge 
en dynamische atmosfeer binnen Axxes. Onze focus op kwaliteit, groei en 'feel good' verzekert 
het succes bij onze medewerkers (Best Workplace 2021)! 

 
Bedrijfsgrootte 

Sinds onze oprichting in 1998 zijn we uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 250 ervaren 
IT consultants. 
Consultants bij Axxes analyseren, bouwen, testen en onderhouden bedrijfskritische software en 
systemen binnen hun competentiedomein bij toonaangevende bedrijven. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Internationale carrièrekansen zijn mogelijk afhankelijk van persoonlijke interesse en 
bereidwilligheid. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Persoonlijk ontwikkelingstraject 
- Young Graduate opleidingen: Software Development Traineeship | Open Source Traineeship 
| QA Program 
- Technisch Uitdagende projecten bij klanten zoals de VRT, DPG Media, Katoen Natie, ... 
- Dynamische en open bedrijfscultuur 
- Axxes events zoals jaarlijkse skitrip, Haxx-conference, ... 
- Aantrekkelijk en transparant verloningspakket (Incl. bedrijfswagen) 
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b.ignited NV 
 
Veldkant 33 A 
2550 Kontich | België 
 
 
www.bignited.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Cindy Van den Hoecke 
Veldkant 33 A | 2550 Kontich | België 
+32 471 88 37 55 
cindy.vandenhoecke@slingshot.company | www.bignited.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

b.ignited, een snelgroeiend IT bedrijf binnen de Cronos groep, richt zich op Test Automatisatie 
oplossingen. Onze focus van testen varieert zich van technisch, API’s, Automated UI, … Als 
talent-centric bedrijf stellen wij onze mensen voorop. Niet alleen is het voor ons belangrijk dat 
zij steeds de kans hebben zichzelf te ontwikkelen, ook hun vrijheid en vertrouwen zijn prioriteit. 
Dat alles stelt ons in staat om onze klanten te helpen bij het automatiseren van hun testen om 
de kwaliteit van hun nieuwe software te garanderen. 

 
Bedrijfsgrootte 

Als deel van de Cronos groep, waar ongeveer 8000 mensen werken, profiteert b.ignited van 
een brede kennisomgeving. Het hechte team van b.ignited zelf bestaat uit +30 collega’s. Maar 
daar stopt het niet, als onderdeel van de Slingshot-cluster, omringen wij onszelf met meer like-
minded professionals 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en/of Frans is bij veel van onze klanten vereist, daarbovenop gaan we er van uit 
dat je Engels machtig bent. 

 
Internationale mogelijkheden 

Voorlopig gaat b.ignited nog niet internationaal. Wij evolueren continu en bekijken hierin steeds 
nieuwe markten die aansluiten bij onze interne profielen. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Talent-Centric: Onze mensen komen op de eerste plaats, altijd. We zorgen er ook voor dat 
starters de juiste begeleiding krijgen van onze ervaren consultants. 
- Persoonlijk carrière pad 
- Plezier is een van onze kernwaarden. Plezier in wat we doen, maar ook samen met het team.  
- En natuurlijk naast jouw salaris een compleet voordelenpakket (bedrijfswagen, tankkaart, 
laptop, gsm abonnement, ...) 
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Ç 

B&R Bouwgroep 
 
Hoge Mauw 1510  
2370 Arendonk | België 
 
 
www.benrbouwgroep.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jasper Verheyen 
Hoge Mauw 1510  | 2370 Arendonk | België 
+32 14 68 32 70 | +32 499 05 13 07 
jobs@benrgroep.be | www.benrbouwgroep.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

B&R Bouwgroep is een multidisciplinaire groep en telt +20 bedrijven met vestigingen in heel 
Vlaanderen. 
Naast Arendonk (hoofdzetel) zijn er firma's in Tessenderlo, Ekeren, Ternat, Rumst en 
Oostkamp. 
Hoewel de geografische spreiding een belangrijke troef is, zijn we trots op onze Kempische 
lokale verankering en op het typisch familiale karakter van de groep. 
Een familie van meer dan 800 trotse medewerkers die elke dag opnieuw met een grote 
gedrevenheid beter willen doen dan de dag voordien. 
Huist in jou ook de ambitie om jezelf elke dag te overtreffen? Dan ben jij de medewerker die we 
zoeken! 

 
Bedrijfsgrootte 

+850 Medewerkers 
Omzetcijfer 2021: +300 mio EUR 
5 bouwbedrijven: Arkana | Brebuild | Christiaens | E.Rombaut | Hooyberghs 
16 gespecialiseerde bedrijven: AGBb | Alcomel | ATA | Blockx | Bruyndoncx | BTI | Into Facilities 
| Van Bergen | Van De Craen | Verheyen | B&R FM | Van De Cruys | Pearl Homes 

 
Gewenste talenkennis 

Voertaal Nederlands. Kennis Frans/Duits/Engels is een pluspunt maar geen must. 
 
Troeven van het bedrijf 

Als medewerker kan je rekenen op een aangename werkomgeving en collegiale sfeer in 
combinatie met het professionele kader van B&R Bouwgroep. 
Dankzij de B&R Academy zetten we actief in op jouw opleidings- en doorgroeimogelijkheden 
zodat je ook na je studies je talenten kan blijven ontwikkelen. 
Je bouwt zo aan jouw eigen carrière en je draagt bij aan de verdere groei van B&R Bouwgroep. 
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Ç 

Baltimore Aircoil International NV 
 
Industriepark Zone A  
2220 Heist Op den Berg | België 
 
 
www.baltimoreaircoil.eu 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Elisa Goossens 
Industriepark Zone A  | 2220 Heist Op den Berg | België 
+32 15 23 76 74 | +32 479 94 88 36 
egoossens@baltimoreaircoil.be | www.baltimoreaircoil.eu 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Baltimore Aircoil Company (BAC) is een wereldleider in de ontwikkeling, productie en distributie 
van producten voor verdampingskoeling en thermische opslag. Deze producten bieden 
milieuvriendelijke oplossingen door het sparen van water en energie bij airconditioning, 
koeltechniek en toepassingen voor industriële proceskoeling. Met meer dan 75 jaar knowhow, 
duizenden installaties en meer dan 550 geregistreerde patenten wereldwijd, is BAC een 
wereldwijde marktleider op het vlak van duurzame en betrouwbare oplossingen voor 
verdampingskoeling. 

 
Bedrijfsgrootte 

Wereldwijd stellen we een 2000-tal medewerkers tewerk, waarvan in de EMEA regio ongeveer 
700 verdeeld over een 10-tal landen. De EMEA hoofdzetel in Heist-op-den-Berg, telt 330 
medewerkers. Van hieruit worden onze producten geproduceerd en verdeeld over gans Europa, 
het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 

 
Gewenste talenkennis 

Durven talen spreken en open staan om ze te leren, is belangrijker dan de parate kennis. 
Als EMEA hoofdkwartier van een internationaal bedrijf, is het Engels uiteraard wel belangrijk. 

 
Internationale mogelijkheden 

BAC is wereldwijd opgedeeld in 3 regio's (Amerika - EMEA en Azië). Als EMEA hoofdkwartier 
genieten we een hoog aanzien binnen de wereldwijde organisatie en hebben we een impact op 
de wereldwijde strategie. Motto is regionaal handelen met een globale dimensie. 

 
Troeven van het bedrijf 

Werken bij BAC staat voor werken in een dynamische no-nonsense omgeving met de 
mogelijkheid om internationale contacten uit te bouwen. Andere troeven volgens een recent 
personeelstevredenheidsonderzoek: open bedrijfscultuur, steun van collega's en 
leidinggevenden, ontplooiingsmogelijkheden. En niet te vergeten: vind je een goede work-life 
balance belangrijk? Onze filevrije locatie helpt je op weg! 
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Ç 

BAM Interbuild & BAM Contractors 
 
Borsbeeksebrug 22 7 
2600 Berchem | België 
 
 
baminterbuild.be/interbuild/profiel 

  

 

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Julie Verhesen 
Borsbeeksesteenweg 22 7 | 2600 Berchem | België 
+32 496 84 83 32 
julie.verhesen@baminterbuild.be | https://baminterbuild.be/vacatures/ 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

BAM Contractors bestaat uit een 400-tal medewerkers die infrastructuur- en civiele werken 
realiseren. 
Onze BAM medewerkers geven vorm aan een betere leefomgeving. Multidisciplinair, duurzaam 
en betrouwbaar, dat is BAM Contractors. 
BAM Interbuild, gespecialiseerd in de grootste en meest complexe gebouwen, bestaat uit een 
250-tal medewerkers. 
Met 'Building Skylines Togheter ' als slogan, bouwen wij samen aan prestigieuze projecten over 
heel Vlaanderen: residentiële gebouwen, utiliteitsgebouwen, kantorencomplexen, ... 
Heartwork, Teamwork & Safety, dat is waar we bij BAM Interbuild elke dag voor gaan 

 
Bedrijfsgrootte 

Middelgroot tot groot bedrijf 
 
Gewenste talenkennis 

NL/FR/ENG 
 
Internationale mogelijkheden 

Nee 
 
Troeven van het bedrijf 

Als junior word je bij BAM ondersteund op verschillende manieren: met een uitgewerkt 
onboardingsproces, een opleidingstraject bij de technische afdelingen, begeleiding door een 
coach, en allerlei opleidingen of workshops. 
Daarnaast bieden wij een aantrekkelijke verloning met o.a. een wagen, en (nog belangrijker) 
veel leuke teamactiviteiten, zoals een fietsweekend, een shortski en zoveel meer! 
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BASF Antwerpen 
 
Scheldelaan 600  
2040 Antwerpen | België 
 
 
www.werkenbijbasf.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Johan Duerloo 
Scheldelaan 600  | 2040 Antwerpen | België 
+32 3 561 37 69 
rekrutering@basf.com | www.werkenbijbasf.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Bij BASF Antwerpen maken we chemische producten in hoogtechnologische installaties. Je 
vindt er uitdagende jobs en stageprojecten voor dynamische en gepassioneerde teamspelers 
met diverse achtergronden: Elektromechanica, (Proces)Chemie, Logistiek, Elektronica-ICT en 
nog veel meer! Met onze slogan 'we create chemistry' doelen we op onze kwalitatieve producten 
en duurzame oplossingen voor een veilige toekomst. 

 
Bedrijfsgrootte 

Er werken 3500 medewerkers op onze productie-site in Antwerpen. 
Wereldwijd werken er zelfs meer dan 110 000 mensen voor BASF. 

 
Gewenste talenkennis 

Talenkennis is in de meeste jobs niet nodig, de voertaal Nederlands. 
Logistieke medewerkers kennen best ook Engels. Duits is een pluspunt. 

 
Internationale mogelijkheden 

De BASF-groep is een wereldwijde onderneming, dus internationale samenwerking komt in 
bepaalde jobs aan bod. De focus bij startersfuncties ligt wel op onze grote Antwerpse vestiging. 

 
Troeven van het bedrijf 

Ondanks onze grootte, zijn we toch een bedrijf op mensenmaat. 
Je werkt samen in dynamische teams, komt in aanraking met boeiende technologie en werkt 
mee aan duurzame oplossingen. 
Geen enkele dag is dezelfde, je kan veel leren van ervaren collega's zodat je blijft groeien. 
Ons verloningspakket bevat heel wat verschillende facetten, zodat iedereen kan terugvinden 
wat hij of zij belangrijk vindt. 
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Bayer 
 
Scheldelaan 460, Haven 627  
2040 Antwerpen | België 
 
 
www.bayer.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Katrien Mertens 
Scheldelaan 460, Haven 627  | 2040 Antwerpen | België 
+32 2 535 64 49 | +32 495 54 10 19 
katrien.mertens.ext@bayer.com | www.bayer.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Bayer is een innoverende onderneming van wereldformaat met een geschiedenis van meer dan 
150 jaar en kerncompetenties op het gebied van gezondheidszorg en landbouw. We 
ontwikkelen nieuwe moleculen die we toepassen in innovatieve producten en oplossingen om 
de gezondheid van mens, dier en plant te verbeteren. Onze onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten zijn gebaseerd op een diepgaande kennis van de biochemische 
processen in levende organismen. We handelen duurzaam, ethisch en sociaal verantwoord, 
waarbij we rekening houden met de belangen van al onze stakeholders. 

 
Bedrijfsgrootte 

Bayer is een wereldwijd bekend bedrijf met vestigingen in haast alle landen van de wereld en 
met meer dan 100 000 medewerkers. 
Bayer Antwerpen telt ongeveer 750 medewerkers. Er worden door 5 productie-eenheden 
chemicaliën geproduceerd. 

 
Gewenste talenkennis 

Zeer goede kennis van het Nederlands en goeie kennis van het Engels. 
 
Internationale mogelijkheden 

Reizen en internationale mobiliteit behoren tot de mogelijkheden. 
 
Troeven van het bedrijf 

Je werkt binnen een aangename bedrijfssfeer met directe communicatie op alle niveaus en 
ruimte voor sociale contacten. 
Je kan zelf initiatieven nemen en er zijn tal van mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.  
Onze ‘Best in class' opleidingsprogramma's vormen een stevige basis voor een geslaagde 
carrière. 
Bij Bayer zijn we op zoek naar één ding: talent. 
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Beams 
 
Plintveld 35  
3080 Vossem | België 
 
 
wearebeams.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Claire Rupert 
Plintveld 35  | 3080 Vossem | België 
+32 473 72 09 51 
claire@wearebeams.com | wearebeams.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Beams is een multidisciplinair adviesbureau en kennispartner voor bedrijven. We hebben 6 BIM 
diensten die we aanbieden: 
- Beams Studio  
- CAD & BIM consultancy 
- BIM recources 
- BIM & IT development 
- Beams Academy 
- BIM Support 
We geven graag meer uitleg aan je hierover, want dat past niet allemaal in dit vakje! 

 
Troeven van het bedrijf 

Beams is een super leuke start-up waar je jezelf kunt zijn en waar je je carrière kunt uitbouwen 
zoals je dat zelf aanvoelt en op jouw tempo. 
Als je je hierin kunt vinden en BIM is een grote interesse van je, kom dan even bij ons langs om 
hallo te zeggen zodat we elkaar kunnen leren kennen! 
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BELGATECH Engineering 
 
Uitbreidingstraat 66  
2600 Antwerpen | België 
 
 
www.belgatech-engineering.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Julie Cant 
Uitbreidingstraat 66  | 2600 Antwerpen | België 
+32 2 761 11 19 
jcant@belgatech-engineering.com | www.belgatech-engineering.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

BELGATECH is a Belgian engineering and advisory company operating in technical markets.  
Our mission is to shape tomorrow's world by supporting our partners through their entire 
development cycle, offering guidance from R&D to post production. 
Driven by our passion and a results oriented vision, we strive to deliver tailor made solutions in 
every situation. 
How? By relying on a strong multidisciplinary team of innovative, proactive and flexible 
professionals. 

 
Bedrijfsgrootte 

Based in Brussels and Antwerp, our 100 consultants are active all over Belgium and combine 
solid engineering and conceptual skills within a large range of expertise 

 
Troeven van het bedrijf 

Entrepreneurship 
 The key to our success is our entrepreneurial mindset. Driven by our passion and a results 
oriented vision, we strive to deliver tailor made solutions in every situation. We shape 
tomorrow's world thanks to a team of innovative, proactive and flexible professionals. 

Passion 
We strongly believe in what we do and take great satisfaction in meeting our partners 
ambitions. 
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Bilfinger 
 
Boereveldseweg 4  
2070 Zwijndrecht | België 
 
 
rob.bilfinger.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Lynn Maiburg 
Boereveldseweg 4  | 2070 Zwijndrecht | België 
+32 471 81 06 40 
personeel.be@bilfinger.com | rob.bilfinger.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Bilfinger Industrial Services is de industriële benchmark voor projecten en 
onderhoudswerkzaamheden aan industriële assets. 
Hiermee dragen wij bij aan de veiligheid en beschikbaarheid van deze assets voor onze 
opdrachtgevers in België en Nederland. 
Kwaliteit, veiligheid en serviceverlening vormen de pijlers van onze dienstverlening. 
Vanuit negen vestigingen in België en Nederland zetten wij onze dienstverlening in, 
geïntegreerd of in afzonderlijke disciplines: Piping, E&I, isolatie, steigerbouw, rope access, 
conservering, tracing, asbestverwijdering, vuurbescherming en lawaaibeheersing 

 
Bedrijfsgrootte 

In België hebben we een omzet van +/- 200 miljoen en stellen we ongeveer 900 eigen 
werknemers tewerk. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Engels 
Frans is een plus 

 
Internationale mogelijkheden 

Beperkt 
 
Troeven van het bedrijf 

Ondernemersmentaliteit 
Out of the box kunnen denken en handelen 
Teamspeler 
Kartrekker 
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Biocartis NV 
 
Generaal De Wittelaan 11 B3 
2800 Mechelen | België 
 
 
www.biocartis.com 

  
 

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Petra Verlaak 
Generaal De Wittelaan 11 B3 | 2800 Mechelen | België 
+32 15 63 26 00 | +32 491 99 57 17 
pverlaak@biocartis.com | www.biocartis.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Biocartis is een wereldwijde en snelgroeiende speler in moleculaire diagnostiek. 
In onze productie-eenheid in Mechelen produceren wij Idylla®; een revolutionair, snel, compact 
en automatisch moleculair testsysteem voor labo’s en ziekenhuizen. 
Hiermee maken we het verschil voor kankerpatiënten alsook voor patiënten met infectieziekten 
wereldwijd. 

 
Bedrijfsgrootte 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Mechelen, België. We zijn vertegenwoordigd in Europa, US, 
Canada, China (via een Joint Venture), Japan en via distributeurs in Export landen. 
Wereldwijd stellen we meer dan 500 talenten aan het werk. 

 
Gewenste talenkennis 

Er zijn 2 voertalen binnen het bedrijf : Engels en Nederlands, omwille van onze globale structuur 
en omdat we meer dan 20 verschillende nationaliteiten tewerk stellen. 

 
Internationale mogelijkheden 

Biocartis is wereldwijd vertegenwoordigd en heeft meer dan 500 talenten aan de slag. 
 
Troeven van het bedrijf 

Veel leermogelijkheden. 
Interne mobiliteit om nieuwe jobkennis te vergaren. 
Aangename werksfeer. 
Aandacht voor welzijn. 
Persoonlijke bijdrage kunnen leveren van maatschappelijk belang. 
Ruim verloningspakket met o.a. bonus, maaltijdcheques, hospitalisatie + groepsverzekering, 
cafetariaplan, sectorbonus, 32 vakantiedagen. 
Flexibele werkuren, home office mogelijk (voor niet productiefuncties). 
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Bluu NV 
 
Stationsstraat 55  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.bluu.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nathalie Claeys 
Stationsstraat 55  | 2800 Mechelen | België 
+32 3 444 19 56 | +32 474 79 77 59 
nathalie.claeys@bluu.be | www.bluu.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Bluu is een groep van technologie gedreven bedrijven, elk met hun eigen expertise binnen 
digitalisatie en transformatie. Binnen ons ecosysteem hechten we waarde aan innovatief 
ondernemerschap, passie en teamwork. Onze expertise ligt binnen het ontwikkelen van web - 
en cloudgebaseerde oplossingen, het inrichten van een digitale werkplek & alles wat met digital 
experiences te maken heeft. Onze missie is om klanten te begeleiden naar "infinite business" 
en hen te helpen zich aan te passen aan het digitale tijdperk. 

 
Bedrijfsgrootte 

Het ecosysteem bestaat momenteel uit 11 subteams die ieder hun eigen expertise hebben. 
In 2022 worden er nog 2 nieuwe subteams opgestart. 
Onze BluuCrew telt momenteel 170 members. 

 
Gewenste talenkennis 

Een goede kennis van het Nederlands en Engels is een must 
 
Internationale mogelijkheden 

Onze kantoren zijn gevestigd in België en Nederland. 
 
Troeven van het bedrijf 

We zijn een "great place to grow". 
Aan de hand van een individueel opleidingstraject investeren we in onze medewerkers hun 
persoonlijke en professionele groei. 
Binnen ons ecosysteem hebben we heel wat competence centers en inhouse expertise. 
Door onze teams te verbinden hebben we verschillende mogelijkheden om intern door te 
groeien, ook binnen een ander vakgebied. 
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BNP Paribas Fortis 
 
Warandeberg 3  
1000 Brussel | België 
 
 
www.bnpparibasfortis.com/jobs 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kara Weymeis 
Warandeberg 3  | 1000 Brussel | België 
+32 2 565 94 60 
Jobs@bnpparibasfortis.com | www.bnpparibasfortis.com/jobs 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

BNP PARIBAS FORTIS, DAT ZIJN ... JIJ EN WIJ. 
BNP Paribas Fortis is de bank voor een wereld in verandering, die vast van plan is om zichzelf 
heruit te vinden tot de bank van morgen. Kies je voor ons, dan ga je aan de slag in een bedrijf 
dat bij je past, dat aansluit bij wat je wilt in het leven, je visie en je overtuigingen. 
Waarom BNP Paribas Fortis? 

We zijn … A Learning Company 
We zijn ... A Sustainable & Responsible Leader 
We zijn … An Open-Minded Organisation 
We zijn … The Place to Work Differently 

Zin om samen met ons de grenzen te verleggen voor een duurzamere wereld? 
 
Bedrijfsgrootte 

11000 medewerkers in België. 
 
Gewenste talenkennis 

Nl/Fr/Eng 
 
Internationale mogelijkheden 

Nee 
 
Troeven van het bedrijf 

Lerende organisatie 
Duurzaamheid in ons DNA 
Focus op de klant 
Agile manier van werken 
Focus op evenwicht werk-privé 
Diversiteit & Inclusie 
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Bouwmaterialen Jules Frans 
 
Vaatjesstraat 14  
2580 Putte | België 
 
 
www.julesfrans.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Rabia Bürgü 
Vaatjesstraat 14  | 2580 Putte | België 
+32 483 70 80 09 
hr@julesfrans.be | www.julesfrans.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Wij zijn de vakhandel voor de professional. Onze focus ligt op kwaliteit en innovatie in de 
bouwwereld. Ons productaanbod is specifiek afgestemd op de behoefte van de professionele 
markt. Wij gaan met onze klanten een partnership aan. Wij leveren niet zomaar producten, want 
het bouwproces wordt complexer en veeleisender. Ons doel is om onze markt Future Proof te 
maken en samen met onze klanten te bouwen aan de toekomst. Hoe doen we dat? Door 
doorgedreven technische ondersteuning. Zowel van achter onze desk als op de werf als in ons 
opleidingscenter. 

 
Bedrijfsgrootte 

Onze kracht is de gedrevenheid en enthousiasme van ons team. We zijn inmiddels met meer 
dan 50 werknemers, die samen een omzet realiseren van meer dan 24 miljoen euro bij meer 
dan 1000 tevreden klanten. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands is onze voertaal. 
Door onze internationale contacten komt Frans en Engels ook wel eens voor. 

 
Troeven van het bedrijf 

Je komt terecht in een zeer aangenaam familiaal bedrijf met leuke werksfeer. 
Je kan je bij ons bewijzen en wij juichen jouw ontwikkeling ook aan door steeds opleidingen te 
bieden. 
Je kan ownership nemen van je werk. 
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Bouwonderneming Damman NV 
 
Duwijckstraat 17  
2500 LIER | België 
 
 
www.damman.be 

  
 

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Dieter Jacobs 
Duwijckstraat 17  | 2500 LIER | België 
+32 56 73 20 43 
jobs@damman.be | www.damman.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Bouwonderneming Damman is een modern familiebedrijf uit Deerlijk dat deel uitmaakt van een 
nationaal, in de publieke sector opererende bouwgroep. 
Reeds meer dan 95 jaar is Bouwonderneming Damman vooral actief in de bouw van sociale 
woningen, appartementen en utiliteitsgebouwen. 
De jaaromzet van de groep is meer dan 125 miljoen euro. 
De bouwgroep is een groeiend en financieel gezond bedrijf dat garant staat voor werkzekerheid 
en kwalitatief hoogstaand werk. 
Vanuit onze business unit in Lier focussen we ons op de provincies Antwerpen, Limburg en 
Vlaams-Brabant. 

 
Bedrijfsgrootte 

De volledige bouwgroep telt ongeveer 250 werknemers. 
 
Gewenste talenkennis 

Zeer goede kennis van het Nederlands. 
Matige tot goede kennis van Frans en Engels. 

 
Troeven van het bedrijf 

We zijn een een stabiel, familiaal bedrijf met een mensgerichte bedrijfscultuur en aangename 
werksfeer. 
We bieden werkzekerheid, interne en externe opleidingen, een competitief loon en 
aantrekkelijke extralegale voordelen (bedrijfswagen, laptop, smartphone, ...). 
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Bouwonderneming Haex 
 
Klein-Heidestraat 25  
3670 Oudsbergen | België 
 
 
www.haex.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Michelle Vriens 
Klein-Heidestraat 25  | 3670 Oudsbergen | België 
+32 11 71 88 97 
michelle.vriens@haex.be | www.haex.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Haex bouwt al generaties ... voor generaties. 
Haex is een allround bouwonderneming, actief in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant, en 
staat bekend om zijn kwaliteitsgerichte service van design tot afwerking. 
Met een 80-tal medewerkers beschikken we over een grote knowhow inzake 
doelgroepconcepten en zijn op die manier vaak een bevoorrechte partner voor het bouwen van 
assistentiewoningen, bedrijfsgebouwen en utiliteitsgebouwen. 
We werken dankzij ons familiale karakter steeds nauw, direct en oplossingsgericht samen met 
onze klanten. 

 
Bedrijfsgrootte 

We werken met een 80-tal medewerkers. 
 
Gewenste talenkennis 

Kennis van Nederlands is essentieel, kennis van Frans of Duits een voordeel 
 
Troeven van het bedrijf 

Haex is een familiaal bedrijf waar je veel mogelijkheden krijgt tot ontwikkeling. 
Je werkt in een bedrijf met directe en open communicatie. 
Je krijgt verantwoordelijkheid in verhouding tot jouw job. 
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Bright Plus 
 
Blarenberglaan 4  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.brightplus.be/nl/vind-een-job 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Alyx Van Buggenhout 
Blarenberglaan 4  | 2800 Mechelen | België 
+32 15 45 09 73 | +32 479 86 59 45 
avanbuggenhout@brightplus.be | www.brightplus.be/nl/vind-een-job 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Zoek je een job die je uitdaagt en waarin je jezelf kunt ontwikkelen? Heb je een goede 
talenkennis en bulk je van de ambitie? Dan versnelt Bright Plus je carrière met jobs en 
opdrachten, loopbaanadvies en heel wat ontwikkelingsmogelijkheden. Bright Plus biedt zowel 
vaste als tijdelijke opdrachten aan. We bekijken samen met jou waar je drijfveren en ambities 
liggen en welke job het best bij je past. Samen stippelen we je carrièrepad uit. Soms denken 
we vooruit en reiken je opties aan die je zelf nog niet overwogen had. 
Inspireren en motiveren: dat is onze missie. 

 
Bedrijfsgrootte 

Onze grootste troef, dat is ons team! 
Bij Bright Plus werken een 90-tal getalenteerde en enthousiaste mensen die zich elke dag 
opnieuw met volle goesting inzetten om voor jou de ideale job te vinden. 

 
Gewenste talenkennis 

Bright Plus legt zich toe op de markt van meertalige ondersteunende professionals. 
Een niche, dat klopt, al zou je er versteld van staan hoe breed die is. 
Onze markt omvat verschillende vakdomeinen. 

 
Internationale mogelijkheden 

Ben jij een krak in talen met een eerste taal die verder reikt dan het Nederlands of Frans? 
Klop gerust eens aan bij International Talents, onze afdeling die zich speciaal richt op meertalige 
en anderstalige professionals. 

 
Troeven van het bedrijf 

1/ De beste matchmaker op de markt - Dat doen we door jou te begrijpen, en te koppelen aan 
een werkgever die volledig aan jouw verwachtingen voldoet. 
2/ Maar ook career makers - We blijven je ondersteunen met innovatieve tools die helpen bij 
het uitbouwen van je carrière. 
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Broad Horizon 
 
Kerkstraat 106  
9050 Gentbrugge | België 
 
 
www.broadhorizon.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Wim Van Heesvelde 
Kerkstraat 106  | 9050 Gentbrugge | België 
+32 9 252 19 79 
wim.vanheesvelde@broadhorizon.be | www.broadhorizon.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Als organisatie wil je voorop lopen, vernieuwen en continu kunnen verbeteren. 
Doordat de wereld om ons heen constant verandert, moet jouw organisatie wendbaarder zijn 
dan ooit. 
Wij helpen hierbij door op basis van slimme data-inzichten, uitgebreide industriekennis en een 
volledig dienstenportfolio, bestaande en toekomstige vraagstukken van organisaties op te 
lossen. 
Wij zorgen ervoor dat onze klanten altijd een stap voorop lopen. 
We bieden oplossingen aan rond Microsoft Dynamics (Business Central) en Microsoft Office 
365. 

 
Bedrijfsgrootte 

Internationaal: +750 medewerkers 
Belgie: 40 medewerkers 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands Engels 
 
Troeven van het bedrijf 

Toffe kleine organisatie die deel uitmaakt van een grote groep. 
Hecht team dat intensief samenwerkt en veel belang hecht aan een fijne groepsdynamiek (tal 
van activiteiten naast het werk). 
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buro Nexus BV 
 
Uitbreidingstraat Okt-16  
2600 Berchem | België 
 
 
www.buronexus.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Steven Van Ingelgom 
Uitbreidingstraat Okt-16  | 2600 Berchem | België 
+32 495 27 09 57 
steven.vaningelgom@buronexus.be | www.buronexus.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

buro Nexus is een Project Sourcing organisatie actief in de wereld van Engineering & 
Construction met de focus op hogeropgeleide technische consultants. 
Vanuit ons netwerk brengen wij onze consultants in contact met uitdagende projecten in de 
technische wereld! 

 
Bedrijfsgrootte 

buro Nexus is een jonge en dynamische organisatie gekenmerkt door een sterke groei in 
projecten en werknemers. 
Momenteel is buro Nexus actief vanuit België en Nederland. 

 
Gewenste talenkennis 

Uitstekende kennis van het Nederlands is een must, kennis van Frans en/of Engels is een 
stevige plus. 

 
Internationale mogelijkheden 

buro Nexus werkt vanuit België en Nederland. 
 
Troeven van het bedrijf 

buro Nexus legt de focus op het individueel begeleiden van de consultants doorheen hun traject.  
Zowel naar coaching en opvolging als naar on-project opleiding en evolutie is buro Nexus bij 
elke stap aanwezig. 
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Capgemini 
 
Bessenveldstraat 19  
1831 Machelen | België 
 
 
www.capgemini.com/careers 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jonas Vinck 
Bessenveldstraat 19  | 1831 Diegem | België 
+32 490 65 02 60 
jonas.vinck@capgemini.com | www.capgemini.com/careers 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

About Capgemini 
A global leader in consulting, technology services and digital transformation, Capgemini is at 
the forefront of innovation to address the entire breadth of clients' opportunities in the evolving 
world of cloud, digital and platforms. 
Building on its strong 50-year heritage and deep industry-specific expertise, Capgemini enables 
organizations to realize their business ambitions through an array of services from strategy to 
operations. 
Capgemini is driven by the conviction that the business value of technology comes from and 
through people. 
Visit us at www.capgemini.com. 

 
Bedrijfsgrootte 

Belgium: 2000 
It is a multicultural company of 300,000 team members in over 50 countries. 

 
Gewenste talenkennis 

Frans, Engels en Nederlands 
 
Internationale mogelijkheden 

Present in over 50 countries 
 
Troeven van het bedrijf 

Capgemini Belgium offers you an innovative work environment of world class format, where 
there is room for fascinating relationships with top clients from interesting sectors. 
With all the necessary support during your career as example: Learning & development, 
counseling. 
You will be Master of your own Destiny and become a specialist in your domain of interest! 
Plus attractive salary package! 
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Care4Growing 
 
Tiensevest 136  
3000 Leuven | België 
 
 
www.care4growing.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kitty De Neef 
Tiensevest 136 LEUVEN 136  | 1982 Zemst | België 
+32 486 22 01 24 
vacature@care4.be | www.care4growing.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Care4Growing is het nieuwe multifunctionele platform (zowel webbased als mobiel), de 
technologische oplossing die groente- en fruittelers helpt bij hun dagdagelijkse werking en hun 
communicatie met de grootste coöperaties (veilingen) stroomlijnt en optimaliseert. 
Het platform werd in 2020 gelanceerd en telt reeds heel wat functionaliteiten, maar is nog in 
volle ontwikkeling. 
Met Care4Growing willen we een hoogwaardig en toekomstgericht IT-platform bouwen dat de 
gehele sector verbindt. 
Voor meer informatie over Care4Growing, zie ook www.care4growing.be 

 
Bedrijfsgrootte 

Je komt terecht in een startup bedrijf en maakt deel uit van een groot netwerk. Je vervoegt een 
jong en breed, dynamisch IT-team met startup mentaliteit en met mixed expertise, waardoor je 
met deze opportuniteit aan de wieg staat van nieuwe digitale ontwikkelingen én groeikansen 
creëert. 

 
Gewenste talenkennis 

Grondige kennis van Engels is een vereiste. (Kennis van Frans of Spaans kan een meerwaarde 
betekenen.) 

 
Internationale mogelijkheden 

Vandaag ligt de focus op de Belgische markt. 
Care4Growing heeft sterke groeiambities in Europa. 

 
Troeven van het bedrijf 

Je komt in aanraking met de nieuwste cloudbased technologieën: app-ontwikkeling, blockchain, 
AI, data science, IoT en zo veel meer! Ben jij op zoek naar een job waarin je jezelf kan 
ontwikkelen en uitdagen? Voel je je helemaal thuis in de digitale wereld en heb je interesse in 
hoogtechnologische ontwikkelingen? Vind jij nieuwe IT-systemen en toepassingen boeiend? 
Kom dan zeker kennismaken! 
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Celestia Antwerp 
 
Roderveldlaan 1 3 
2600 Berchem | België 
 
 
www.celestia-antwerp.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Guy Van Dijck 
Roderveldlaan 1 3 | 2600 Berchem | België 
+32 3 303 94 51 | +32 476 93 63 30 
hr@celestia-antwerp.be | www.celestia-antwerp.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Celestia Antwerp is a leading company in Belgium, active in the field of satellite ground 
communication technology. 
It is part of the Celestia Technologies Group. 
Celestia Antwerp’s core business delivers satellite communication solutions for the ground 
segment. 
Celestia Antwerp operates in both the commercial and institutional markets, supporting space 
agency programmes, as well as commercial projects worldwide. 
The company activities have been located in Antwerp since 1962, when it was founded as part 
of Bell Telephone. 

 
Bedrijfsgrootte 

We employ over 20 highly skilled professionals and target to double our activities in 3 years! 
 
Gewenste talenkennis 

English is a must. 
 
Internationale mogelijkheden 

Celestia Antwerp's operations are located in Berchem, close to Antwerp. Our engineers 
occasionally might need to go abroad for short missions at our Customer's premises. 

 
Troeven van het bedrijf 

Celestia Antwerp is young and experienced at the same time. 
We treasure the know-how of our engineers - some have more than 40 years of experience in 
this business - and combine this with young enthusiastic engineers who are eager to learn and 
absorb the hands-on knowledge. 
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Cheops Technology 
 
Prins Boudewijnlaan 7 B  
2550 Kontich | België 
 
 
www.cheops.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Bram Van der Biest 
Prins Boudewijnlaan 7 B  | 2550 Kontich | België 
+32 3 880 23 55 | +32 476 63 34 76 
recruitment@cheops.com | www.cheops.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Als groeiende leverancier van proactieve IT-diensten helpt Cheops KMO's en grote bedrijven 
bij het bouwen, optimaliseren en beheren van hun IT-infrastructuur, zodat zij zich met hun 
kerntaken kunnen bezighouden. 
Met een uniek aanbod van managed en cloud services, een team van IT-experten en ruime 
ervaring in IT-projecten dragen we bij aan de continuïteit, kostenefficiëntie en de productiviteit 
bij onze klanten, voor wie we hun betrouwbare IT-partner zijn. 

 
Bedrijfsgrootte 

300 werknemers 
 
Troeven van het bedrijf 

We kiezen resoluut voor een persoonlijke aanpak, en stippelen samen de weg uit voor de 
ontwikkeling van je talent. 
Door de grootte en de structuur van ons bedrijf kan je impact hebben en mee aan de kar trekken 
terwijl je ondersteund wordt door een community van professionals in een bedrijf met een sterke 
“we gaan er samen voor” teamspirit. 
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Chipsoft 
 
Borsbeeksebrug 30  
2600 Antwerpen | België 
 
 
www.chipsoft.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Inge Winters 
Borsbeeksebrug 30 - 2600 Antwerpen 30  | 2060 Antwerpen | België 
+32 478 17 15 01 
i.winters@chipsoft.be | www.chipsoft.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

ChipSoft staat al ruim 30 jaar aan de top van de zorgautomatisering in Nederland, waar het 
ondertussen al meerdere jaren overtuigend marktleider is. Zo is ChipSoft uitgegroeid tot een 
van de grootste leverancier op gebied van zorginformatiesysteem in Europa. 
Al meer dan 10 jaar is ChipSoft ook een gevestigde waarde in het Belgische zorglandschap.  
Het Elektronisch patiëntendossier van ChipSoft biedt de best mogelijke software oplossing voor 
de ondersteuning en administratieve vereenvoudiging van alle zorgprocessen binnen elke 
zorginstelling. 

 
Bedrijfsgrootte 

In totaal zijn wij met ongeveer 750 mensen binnen ChipSoft Nederland en België. 
Ons kantoor te België telt op dit moment 67 mensen. 
Aangezien ChipSoft in volle groei is, kijken wij uit naar nieuwe collega's. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Internationale mogelijkheden 

Wij zijn internationaal actief (Nederland, België, Curacao, ...) 
 
Troeven van het bedrijf 

- Modern kantoor 
- Groeiend bedrijf 
- Goed bereikbaar (openbaar vervoer) 
- Competitief salarispakket 
- 32 verlofdagen 
- Veel ruimte voor autonomie 
- Interne en externe opleidingsmogelijkheden 
- Informele sfeer met veel sociale activiteiten 



  
Virtuele Jobbeurs Campus De Nayer 

Thomas More en KU Leuven 
8 maart 2022 

Bedrijvengids – pagina 52 

Ç 

CHRLy 
 
Square Marie Curie 12  
1070 Brussel | België 
 
 
www.chrly.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Maxime Cools 
Square Marie Curie 12  | 1070 Brussel | België 
+32 496 58 84 09 
maxime.cools@fujitsu.com | https://www.chrly.be/graduates-internships/ 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Ben jij een Young CHRLY? 
CHRLY is dé recruitment partner die jou helpt om je IT droomjob te vinden binnen de 
internationale wereld van Fujitsu. Wij zijn het grootste Japanse IT-bedrijf, gespecialiseerd in 
digitale transformatie, A.I., cloud, security, blockchain en nog veel meer. 
Als Young CHRLY rollen wij voor jou de rode loper uit. We zorgen dat je zo snel en op de beste 
manier bij je nieuwe droomwerkgever kan beginnen. 

 
Bedrijfsgrootte 

Genoeg om je dromen te realiseren: meer dan 550 collega's in België en maar liefst 130.000 
wereldwijd! 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands natuurlijk, Engels om je internationaal op de kaart te zetten, en Frans “pour faire un 
pas de plus”. 

 
Internationale mogelijkheden 

CHRLY is jouw lokale sprinkplank binnen de wereld van Fujitsu. 
Fujitsu is het grootste IT bedrijf in Japan en staat in top 10 van de wereld. 
We zijn in meer dan 100 landen actief. In ons bedrijf komen vele mensen van vele culturen 
samen, en hebben we een echte unieke en inclusieve bedrijfscultuur. 

 
Troeven van het bedrijf 

Bij CHRLY zijn we gefocust op de ontwikkeling van young potentials, our "Young CHRLY's". 
Bij ons staat de persoon centraal, en ons doel is dat jij je thuis voelt. Jij wordt de toekomst van 
het bedrijf, dus daar maken we tijd voor. 
Wil je samen met ons werken aan een betere wereld, dan ben je zeker bij CHRLY aan het juiste 
adres. Let's go! 
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Coeck NV 
 
De Laetstraat 6  
2845 Niel | België 
 
 
www.coeck.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Elke Paulissen 
De Laetstraat 6  | 2845 Niel | België 
+32 3 880 75 09 | +32 498 76 09 62 
elke.paulissen@coeck.be | www.coeck.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Betonfabriek Coeck is een familiale onderneming toe aan de vierde generatie ervaring in de 
vervaardiging van betonproducten. 
Wij produceren een breed assortiment kwaliteitsproducten waarin beton het hoofdbestanddeel 
vormt. 
Anderzijds distribueren we een ruim aanbod van ruwbouw- en afwerkingsmaterialen. 
Bij Coeck verwerken we elke dag 5000 ton grondstoffen tot de meest uiteenlopende ruwbouw- 
en afwerkingsproducten. 
Een 220-tal medewerkers staan dag in dag uit klaar voor onze klanten. 

 
Bedrijfsgrootte 

220 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Internationale mogelijkheden 

Frankrijk - Nederland 
 
Troeven van het bedrijf 

Je komt terecht in een groeiende en financieel gezonde onderneming. 
Een verantwoordelijke, uitdagende en leerrijke job met doorgroeimogelijkheden in een gezond 
én ambitieus 100% Belgisch familiebedrijf. 



  
Virtuele Jobbeurs Campus De Nayer 

Thomas More en KU Leuven 
8 maart 2022 

Bedrijvengids – pagina 54 

Ç 

Colas Belgium 
 
Antoon Van Osslaan 1 28/A 
1120 Brussel | België 
 
 
www.colas.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Elena Lanckvrind 
Antoon Van Osslaan 1 28/A | 1120 Brussel | België 
+32 2 482 06 34 | +32 477 04 60 38 
elena.lanckvrind@colas.be | www.colas.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Colas Belgium is de Belgische specialist op het vlak van wegenwerken, stadsplanning en 
infrastructuur. 
Onze missie: mensen samenbrengen, openbare en private infrastructuur en voorzieningen 
aanleggen, de leefomgeving verbeteren en het milieu schermen. 
Door zijn expertise in het aanleggen, renoveren en onderhouden van wegen, heeft Colas 
Belgium zijn speciale technieken met betrekking tot de bouw van gemeenschappelijke 
voorzieningen en industriële of dienstverlenende infrastructuur verder ontwikkeld. 

 
Bedrijfsgrootte 

Colas Belgium beschikt over een nationaal netwerk van afdelingen, een uitgebreide technische 
expertise, industriële en logistieke middelen die de volledige productieketen omvatten en 
krachtige instrumenten inzake onderzoek en ontwikkeling. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Mogelijkheid tot stageplaatsen: werfleiding, calculatie en topografie. 
- Dynamische en aangename werksfeer. 
- Gevarieerde en uitdagende jobs met doorgroeimogelijkheden. 
- Permanente opleidingsmogelijkheden. 
- Aantrekkelijk salarispakket, extra legale voordelen en een firmawagen. 
- Regionale tewerkstelling in onze verschillende vestigingen. 
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Comate 
 
Karel van Lotharingenstraat 4 201 
3000 Leuven | België 
 
 
www.comate.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jekatarina Jaeken 
Karel van Lotharingenstraat 4 201 | 3000 Leuven | België 
+32 16 67 02 30 | +32 497 83 59 32 
jobs@comate.be | www.comate.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Comate is een ambitieus, groeiend en gezond mechanical engineering & design bedrijf. Vanuit 
hun specifieke wisselwerking tussen en kennis en samensmelting van ingenieurs en designers 
is geen uitdaging te groot. Comate neemt vanaf ontwerp tot prototype en productie, i.s.m. met 
partners, het project volledig in handen. Ze koppelen aantrekkelijk design aan perfect 
functionerende en uiterst pragmatische mechanische en mechatronische toepassingen. Van 
een volledig autonome sneeuwruimer tot een medische tool die wereldwijd gebruikt wordt. 

 
Bedrijfsgrootte 

Het team bestaat na 10 jaar uit 50 collega's. Het is een combinatie van industrieel ingenieurs, 
burgerlijk ingenieurs, productontwikkelaars en designers. De kruisbestuiving tussen al deze 
profielen onderling, is een van onze grootste troeven. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Engels zijn een must, Frans is een troef. 
 
Internationale mogelijkheden 

Klanten zijn Start-ups, KMO's maar evenzeer grote internationale bedrijven in uiteenlopende 
sectoren. De meeste projecten worden in België uitgewerkt, maar soms gaat een collega voor 
een meeting, training of workshop een korte periode naar het buitenland. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Je bent betrokken binnen de volledige cyclus van een project: van A tot Z en krijgt veel 
autonomie 
- Elk opgestart project heeft al geleid tot een langdurige samenwerking 
- Sterk en gevarieerd team gespecialiseerd in ontwerp en productontwikkeling 
- Uitgebreide kennis van metalen en kunststoffen 
- Grote leercurve door zowel intern als extern te werken 
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Connect :-: Ways 
 
Torenallee 20  
5617BC Eindhoven | Nederland 
 
 
www.connect-ways.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Bart Hermsen 
Torenallee 20  | 5617BC Eindhoven | Nederland 
+31 6 40 96 16 34 
bart.hermsen@connect-ways.com | www.connect-ways.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Connect :-: Ways staat voor het faciliteren van groei! Wij zijn dé werkgever voor de startende 
student met een elektro en/of mechanische opleiding. Wij bieden met coaching en mentorschap 
ontwikkelpaden op maat voor afstudeerders in E/M. We bedienen samen met onze collega's 
industrieën zoals o.a. machinebouw, hi-tech, automotive, energie, food & beverage en medical. 
binnen de projecten staat uw ontwikkeling centraal! 
Connect :-: Ways staat voor zekerheid, ontwikkeling, fun, waardering en diversiteit binnen de 
techniek. 
Do you feel connected? Voor meer informatie: bart.hermsen@connect-ways.com 

 
Bedrijfsgrootte 

Wij hebben sinds onze opstart een hecht team kunnen vormen van 20 collega's. Allen hebben 
een bachelor of master elektromechanica afgerond. 

 
Gewenste talenkennis 

De gesproken talen binnen Connect :-: Ways zijn Nederlands en Engels. 
Mocht je als extra taal Frans en/of Duits machtig zijn, dan zien we dit als een sterke plus! 

 
Internationale mogelijkheden 

Connect :-: Ways is als basis met haar kantoren actief in de Belgische en Nederlandse Kempen. 
Wij bedienen klanten in België en Nederland, binnen de EU, maar ook wereldwijd. 

 
Troeven van het bedrijf 

U komt in een warm bad van EM specialisten te werken, die naar alle waarschijnlijkheid ook 
nog dezelfde opleiding hebben genoten. Dat geeft enorm veel energie, dat voelt vertrouwd en 
nog belangrijker, dat stelt u in staat om snel stappen te maken in de start van uw carrière! 
Coaching en mentorschap is daarbij key, waarnaast u ook nog de voordelen van een diversiteit 
aan projecten kan ervaren. 
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Construx 
 
Leuvensesteenweg 238  
3190 Boortmeerbeek | België 
 
 
www.construx.eu 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Astrid Latrez 
Leuvensesteenweg 238  | 3190 Boortmeerbeek | België 
+32 478 44 68 29 
jobs@construx.eu | www.construx.eu 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Construx is één van Europa's leidinggevende producenten van de meest adequate stalen 
bekistingssystemen en betonmallen voor alle betonproducten, dit zowel op de werf als in de 
productiehal. 
Construx is een voortrekker in de betonindustrie wat betekent dat we samen met onze klanten 
steeds weer grenzen verleggen in het ontdekken van nieuwe processen, technologieën en 
uitvoeringsmethodes. 
We kunnen en mogen zaken ontwerpen en produceren die nog nooit iemand ons heeft 
voorgedaan. 

 
Bedrijfsgrootte 

Het Construx-team bestaat uit meer dan 170 werknemers verdeeld over onze 7 vestigingen. 
Er zijn er 5 in België, 1 in Nederland en 1 Roemenië. 
Wij engineeren en produceren prefabmallen op maat en hebben een eigen systeembekisting 
en ondersteuningen die we voornamelijk verhuren. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Engels en Duits is een plus 
 
Internationale mogelijkheden 

Construx exporteert ongeveer 50% van hun omzet en dat naar naar meer dan 40 landen 
wereldwijd. 

 
Troeven van het bedrijf 

"Shaping the future of concrete" is onze baseline en de beste definitie van wat we elke dag 
doen. De manier waarop is wel sterk veranderd: Ingenieuze mallen worden meer en meer 
complexe en geautomatiseerde machines met een steeds grotere focus op veiligheid en 
ergonomie. Daarnaast hebben we meer dan 50.000m3 stock aan verhuurpanelen en 
ondersteuningen verdeeld over 3 depots in België. 
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Contec 
 
Noorderlaan 125  
2030 Antwerpen | België 
 
 
www.contec.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Pauline Theunis 
Noorderlaan 125  | 2030 Antwerpen | België 
+32 3 288 37 94 
recruitment@contec.be | www.contec.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Contec is gespecialiseerd in industriële automatisatie, gaande van Electrical & Instrumentatie 
over PLC programmatie & visualisatie tot de hogere programmeertalen als .NET. 
Met op dit moment 8 kantoren in Europa, kunnen we grote projecten aan zonder de familiale 
sfeer te verliezen. 
Contec is actief in een breed scala van sectoren, waaronder de (petro)chemie, farmaceutische 
producten en de voedingssector. 
Bovendien beperkt Contec zijn activiteiten niet tot België. Met een heel aantal succesvolle 
internationale projecten in onze portefeuille zien we de hele wereld als ons speelterrein! 

 
Bedrijfsgrootte 

De Contec groep telt momenteel +/- 240 medewerkers. 
 
Gewenste talenkennis 

Vloeiend Nederlands en goede kennis van het Engels. 
 
Internationale mogelijkheden 

Vooral onze software-ingenieurs krijgen veel kansen om de wereld te zien als ze de door hen 
ontwikkelde projecten gaan opstarten. Ook onze hardware ingenieurs maken internationale trips 
(meetings, VAT's, etc.). De duur hangt af van de grootte van het project & de bestemming met 
als richtlijn 2 weken 

 
Troeven van het bedrijf 

Betrokkenheid: al onze aandelen zijn in handen van onze eigen medewerkers; je gaat samen 
voor een gemeenschappelijk doel. 
Onafhankelijkheid: geen verantwoording aan moederbedrijven in het buitenland. 
Flexibiliteit: je beslist zelf wanneer je langer moet werken en vroeger naar huis kan. 
Training: we hebben veel expertise in huis en zorgen er graag voor dat je constant uitgedaagd 
blijft! 
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Continental Automotive Benelux 
 
Generaal De Wittelaan 5  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.continental.com/en 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
De Beleyr Mireille 
Generaal De Wittelaan 5  | 2800 Mechelen | België 
+32 15 28 95 11 
au_mn_sm_personeelsdienst@continental.com | https://www.continental.com/en 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Continental Automotive te Mechelen behoort tot de Duitse internationale groep Continental 
AG.Vehicle Dynamics 
Met ca. 400 medewerkers ontwikkelen en produceren wij innovatieve, hoogtechnologische, 
elektronische remsystemen en wielsensoren die jaarlijks in meer dan 8 miljoen Europese 
personenwagens worden ingebouwd. 
Wij danken onze positie van wereldleider aan het permanent streven naar innovatie, opperste 
kwaliteit van onderdeel tot systeem en aan een bedrijfscultuur met aandacht voor de waarden 
vertrouwen, passie om te winnen, verbondenheid en verantwoordelijkheidszin. 

 
Bedrijfsgrootte 

400 werknemers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - Engels - Duits 
 
Internationale mogelijkheden 

Uitdagende en inspirerende jobs in een dynamisch, hoogtechnologisch en groeiend 
internationaal bedrijf 

 
Troeven van het bedrijf 

Een aantrekkelijke en marktconforme verloning in overeenstemming met ervaring en prestaties 
met een uitgebreid verzekeringspakket en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Belangrijke opportuniteiten tot opleiding en zelfontplooiing. 
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Continental Connected Car - Key As A 
Service 
 
Generaal De Wittelaan 5  
2800 Mechelen | België 
 
www.continental-mobility-services.com/en-en/products/key-as-a-
service/ 

  

 

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Steven Verheecke 
Generaal De Wittelaan 5  | 2800 Mechelen | België 
+32 2 720 70 37 | +32 491 354135 
steven.verheecke@continental-corporation.com | www.continental-mobility-services.com/en-
en/products/key-as-a-service/ 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Continental develops pioneering technologies and services for sustainable and connected 
mobility of people and their goods. Founded in 1871, the technology company offers safe, 
efficient, intelligent and affordable solutions for vehicles, machines, traffic and transportation. 
At Key as a Service (KaaS), we provide aftermarket Access & Telematics. 
KaaS are the pioneers in cloud-based access and telemetry for car rental and car sharing 
companies and enable companies to efficiently manage their fleets without physical keys. 

 
Bedrijfsgrootte 

The 240,000 Continental employees in 60 countries are developing and producing new solutions 
for the mobility of the future today. 
The two largest Continental locations in Belgium are located in Mechelen and Diegem. 
"Key as a Service" (KaaS) is also part of the Plant in Mechelen since 01.10.2021. 

 
Gewenste talenkennis 

English / French / Dutch 
 
Internationale mogelijkheden 

The KaaS virtual key and telematics solution is well deployed in Europe and growing in USA 
and Asia. We partner with various OEMs to provide a reliable, easy-to-use, unified customer 
experience. We have satelittes in BE, FR, DE, USA. Working at KaaS is working in an 
international environment. 

 
Troeven van het bedrijf 

KaaS is looking for (m/f) colleagues who are looking for a challenging position in a high-tech 
environment. 
Interested in positions within product management, production, engineering/customer support, 
R&D ...? Please contact us. 
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Cordeel zetel Temse 
 
Frank Van Dyckelaan 15  
9140 Temse | België 
 
 
www.cordeel.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jannike Baekeland 
Frank Van Dyckelaan 15  | 9140 Temse | België 
+32 3 710 05 49 | +32 474 30 47 85 
jobs@cordeel.eu | www.cordeel.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Join the family: Als medewerker van ons hechte familiebedrijf werk je in een van onze drie 
Belgische vestigingen: Temse, Hoeselt of Villers-le-Bouillet. 
Je vindt er een fijne mix van jong talent en ervaren professionals. 
Net als bij onze klanten hechten we ook bij jou veel belang aan een langdurige relatie. 
Samen bouwen we aan de toekomst: van jou, van ons mooie bedrijf en van de bouwsector.  
Bovendien streven wij er als onderneming naar om de 'happiest company to work for' te worden 
en stellen we alles in het werk om voor onze (toekomstige) werknemers een goede werkgever 
te zijn! 

 
Bedrijfsgrootte 

Met zo'n 1.900 medewerkers realiseren we bouwprojecten in Nederland, België, Duitsland, 
Frankrijk, Bulgarij, Roemenië & Servië. 
Dat resulteert in een omzet van meer dan euro 600 miljoen per jaar. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Onze actieradius heeft zich de laatste jaren steeds verder uitgebreid: wij realiseren 
bouwprojecten in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Bulgarije en zelfs Roemenië. 

 
Troeven van het bedrijf 

Om het bouwproces vlot en accuraat te laten verlopen, beschikken wij niet alleen over 
gemotiveerd en hooggekwalificeerd personeel. Sinds jaar en dag kunnen wij een beroep doen 
op eigen productie-entiteiten: een schrijnwerkerij, een metaalconstructie afdeling, een 
(prefab)betonafdeling en een ijzervlechterij. 
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Covestro NV 
 
Scheldelaan 420  
2040 Antwerpen | België 
 
 
www.career.covestro.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Steven Van Rompaey 
Scheldelaan 420  | 2040 Antwerpen | België 
 
werken@covestro.com | www.career.covestro.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Covestro is al meer dan 50 jaar een belangrijke producent van hoogwaardige materialen in de 
haven van Antwerpen. 
Wij produceren zowel het hoogtechnologisch kunststof polycarbonaat (Makrolony) als aniline 
en polyether, beide tussenproducten voor de productie van polyurethanen. 
En onze 850 collega's? Die streven elke dag mee naar ons ultieme doel om een volledig circulair 
bedrijf te worden. 

 
Troeven van het bedrijf 

Wij bieden jobs en stages voor o.a. ingenieurs en bachelors chemie & elektromechanica! 
Ben je nieuwsgierig, moedig en kleurrijk, net als wij? 
Kijk dan op www.covestro.com / www.career.covestro.com of neem contact met ons op via 
werken@covestro.com 
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Crax IT 
 
Schaliënhoevedreef 20T  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.craxit.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Judith De Boiserie 
Schaliënhoevedreef 20T  | 2800 - Mechelen Mechelen | België 
+32 474 36 33 71 
Judith.deboiserie@craxit.be | www.craxit.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

CRAX IT is ambitieus en heeft een no-nonsense cultuur: we zijn een Scale-up waarbij iedereen 
elkaar kent en waardeert. 
Een developer aan het hoofd van de onderneming heeft enorme voordelen; hij weet als geen 
ander wat de medewerkers nodig hebben om een ijzersterke code te schrijven om zo klanten 
een optimale oplossing te bieden. 
Terwijl CRAX IT aan klanten best practices aanreikt, zal Maxim zijn medewerkers uitdagen maar 
tegelijkertijd begrijpen en hen daardoor toelaten een mooie toekomst uit te bouwen: CODING 
YOUR FUTURE! 

 
Bedrijfsgrootte 

Crax IT werd opgericht in 2016 en telt vandaag 20 medewerkers. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands is een must, een degelijke basiskennis Engels als developer is uiteraard wel 
meegenomen. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Persoonlijke aanpak, je bent geen nummer! 
- Een zeer open en no-nonsense bedrijfscultuur. 
- Vlakke organisatiestructuur 
- Leuke teamevents 
- Via online cursussen en workshops vormen we zelfzekere professionals en doen we ook aan 
knowledge sharing. 
- Gevarieerde en uitdagende projecten in verschillende sectoren met veel ruimte voor 
zelfstandigheid. 
- Full-option verloningspakket incl. wagen 
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Crestron Europe bv 
 
Oude Keerbergsebaan 2  
2820 Rijmenam (Bonheiden) | België 
 
 
www.crestron.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Marissa Kampert 
Oude Keerbergsebaan 2  | 2820 Rijmenam (Bonheiden) | België 
+32 15 50 99 50 
CEURRecruitment@crestron.com | www.crestron.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Crestron is leverancier van controle en automatiseringssystemen voor huizen, kantoren, 
scholen, ziekenhuizen, hotels en meer. 
Het succes van Crestron is gebaseerd op een totale toewijding aan het leveren van producten 
van de hoogste kwaliteit. Van verlichting tot klimaatcontrole tot audio en video controle, Crestron 
biedt de ultieme geïntegreerde oplossingen. 

 
Bedrijfsgrootte 

Crestron Europe telt op heden 130 werknemers. 
Wereldwijd telt Crestron +5000 werknemers. 

 
Gewenste talenkennis 

Engels is een must, de communicatie alsook veel meetings verlopen in het Engels. 
Verder is elke extra taal een pluspunt. 

 
Internationale mogelijkheden 

De werknemers van Crestron Europe (EMEA) zitten verdeeld over 8 landen: België, Frankrijk, 
Duitsland, UK, Oostenrijk, Nederland, Spanje en UAE. In APAC hebben we 342 collega's. 
Ons moederbedrijf is gelegen in New Jersey, New York. 
Wereldwijd telt Crestron +5000 werknemers. 

 
Troeven van het bedrijf 

Je komt terecht in een team waar collega's klaarstaan voor elkaar, je komt in een internationale 
omgeving terecht waarbij je ook in contact komt met verschillende culturen, dit maakt het nog 
extra boeiend! 
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Crosspoint Solutions 
 
Veldkant 33A  
2550 Kontich | België 
 
 
www.crosspoint.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Thomas Doutreligne 
Veldkant 33A  | 2550 Kontich | België 
+32 472 65 70 47 
thomas.doutreligne@csps.be | www.crosspoint.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Crosspoint Solutions, part of the Cronos group, is a cluster of 57 companies with specialisations 
in Business Intelligence, CRM solutions, web/application development and Digital 
marketing/growth hacking. 
In BI we have knowledge centers in Big Data (Hadoop), Master Data Management, Data 
Science, Cognos, SAS, SAP, Oracle, Microsoft, Microstrategy, Tableau and Qlikview. 
Our CRM knowledge centers focus on Microsoft and Salesforce.com and they are backed up 
by Digital Marketing and growth hacking agencies in our group. 

 
Bedrijfsgrootte 

1000+ 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

De meeste projecten situeren zich in een nationale context, maar internationale projecten zijn 
ook aanwezig. 

 
Troeven van het bedrijf 

Crosspoint Solutions biedt door zijn specifieke structuur de mogelijkheid om te werken bij een 
gespecialiseerd bedrijf met een KMO sfeer maar kan daarnaast ook de troeven van werken 
onder een grotere groep bieden (Cronos). 
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Crowe Spark 
 
Sneeuwbeslaan 14  
2610 Wilrijk | België 
 
 
www.werkenbijcrowe.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sofie Bouwen 
Sneeuwbeslaan 14  | 2610 Wilrijk | België 
+32 3 216 07 08 | +32 473 95 10 31 
jobs@crowe.be | www.werkenbijcrowe.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Neem die verstandige beslissing, zet de stap naar Crowe en grijp je carrièrekansen. Kom terecht 
in ons team van accountants en belastingsconsulenten! 
Maar? dan wel met een gezonde work-life balance, mogelijkheden om je te ontplooien, je uit te 
drukken en waar je heel wat contact hebt met gelijkgestemde professionals. 
Wij zorgen voor een waardevolle job! 

 
Bedrijfsgrootte 

Crowe Spark groeide door de jaren heen en bestaat meer dan 20 jaar in België. 
Het team bestaat uit een 70-tal medewerkers die zich dagelijks inzetten vanuit de vestigingen 
te Antwerpen, Mechelen en Bornem. 

 
Gewenste talenkennis 

Omwille van het dagelijks contact met klanten zijn de Nederlandse en Engelse taal van belang. 
Kennis van het Frans of andere talen is mooi meegenomen. 

 
Internationale mogelijkheden 

Crowe Spark is lid van Crowe Global, een internationaal netwerk van accountants en 
belastingadviseurs. Onze collega’s zijn gevestigd in meer dan 130 landen. 
Dit biedt onze medewerkers een interessante uitdaging om in contact te komen met collega’s 
aan de andere kant van de wereld! 

 
Troeven van het bedrijf 

Goed begonnen is half gewonnen. 
Bij Crowe geef je je carrière alvast een vliegende start. Je komt met heel wat takken van 
accountancy en (internationale) fiscaliteit in aanraking. 
Daarnaast krijg je de nodige verantwoordelijkheid en de kans om te leren van ervaren collega’s.  
Je krijgt alle tools en werkt in een gedigitaliseerde omgeving. Interessante klanten, cases en 
projecten gegarandeerd! 
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Cryns Carrosserie Center 
 
Vredebaan 79c  
2640 Mortsel | België 
 
 
cryns.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Katrien Van Acker 
Vredebaan 79c  | 2640 Mortsel | België 
+32 3 443 93 85 
HRM@cryns.be | cryns.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Cryns is een specialist voor ieder type schade aan uw voertuig; carrosserie, wheels en glass! 
 
Bedrijfsgrootte 

Onze groep kent zijn oorsprong in Antwerpen en heeft inmiddels 11 sites over heel België 
(Antwerpen, Awans, Brussels, Gent, Luik, Mechelen, Nivelles, Waasland, Kortrijk, Etterbeek en 
Hasselt). Dit heeft ons de positie van vooraanstaande speler opgeleverd in combinatie met deze 
jarenlange ervaring. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en kennis van de Franse en Engelse taal zijn een troef. 
 
Internationale mogelijkheden 

IRS Group en Cryns Carrosserie Center hebben begin 2020 jaar hun krachten gebundeld. 
Beide groepen delen dezelfde visie op schadeherstel en volgen een gelijkaardige strategie in 
respectievelijk Duitsland en België. 
IRS group omvat meer dan 140 herstelpunten dit in Duitsland, Denemarken en Zweden. 

 
Troeven van het bedrijf 

KCryns wordt gedreven door opleiding en innovatie, iets wat je niet zomaar verwacht bij een 
carrosserie? 
We blijven trouw aan ons DNA en investeren volop in ontwikkeling, infrastructuur en onze 
mensen. 
Cryns is dan ook continu zoekende naar jonge dynamische mensen die dit mee willen 
versterken en hun creatieve blik op de carrosseriewereld willen werpen. 
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Customs4trade NV 
 
Bankstraat 30  
2811 Hombeek | België 
 
 
www.customs4trade.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Inna Kolodii 
Bankstraat 30  | 2811 Hombeek | België 
+32 15 46 08 46 
inna.kolodii@customs4trade.com | www.customs4trade.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Customs4trade’s (C4T) unique team of customs experts and best-of-breed technology 
engineers has developed CAS, a one-of-a-kind SaaS solution that simplifies customs and trade 
compliance. CAS is a collaborative hub, designed to manage regional and worldwide customs 
formalities quickly and accurately, within one single platform. We value Passion, Innovation, 
Vision, Initiative, and Quality, and these pillars are key to our ongoing success. With great 
people, unique ideas, and pioneering technology, we are changing the future of customs. Our 
mission is to become the #1 global customs solution. 

 
Bedrijfsgrootte 

Customs4trade has grown tremendously in the past years. The company was founded in 2004. 
With high demand for simplifying customs compliance, we have grown our team significantly, 
doubling our number of employees in 2020 and 2021, to a team of 150 C4Ters at the moment. 

 
Gewenste talenkennis 

With our international tribe, including people from all over the world joining C4T, we have 
reached up to 20 spoken languages at the company for the moment. Our everyday business 
language is English. 

 
Internationale mogelijkheden 

Diversity is our watchword, with 4 generations on board representing 28 different nationalities 
and speaking 20 languages. 

 
Troeven van het bedrijf 

As a company, we give importance to the well-being of all the employees as well as showing 
respect for the environment. We have implemented numerous sustainability policies to reduce 
our footprint. We value Passion, Innovation, Vision, Initiative, and Quality, and these values are 
our drivers. #weareinthistogether stands for unity of all our members, sharing challenges as 
well. 
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DAF Trucks 
 
Hugo van der Goeslaan 1  
5600 PT Eindhoven | Nederland 
 
 
www.daf.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Evy Jacobs 
Hugo van der Goeslaan 1  | 5600 PT Eindhoven | Nederland 
+31 40 214 29 86 
recruitment@daftrucks.com | www.daf.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

DAF Trucks N.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt trucks, onderdelen en diensten. 
Het bieden van de beste service aan de klant is daarbij prioriteit. 
DAF biedt voor elke transportbehoefte een truck op maat. Betrouwbaar, duurzaam, efficiënt én 
comfortabel. 
DAF is een internationale organisatie met veel vestigingen in Europa. 
Achter DAF staan ruim 10.000 trotse medewerkers. Mensen die zich elke dag inzetten voor een 
perfect productprogramma en een groeiend marktaandeel. 

 
Bedrijfsgrootte 

Bij DAF Trucks in Westerlo en Eindhoven werken bijna 10.000 collega's. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Engels 
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Damen Naval 
 
De Willem Ruysstraat 99  
4381NK Vlissingen | Nederland 
 
 
career.damen.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Esther van Oorschot 
De Willem Ruysstraat 99  | 4381NK Vlissingen | Nederland 
+31 1 18 48 23 24 | +31 6 10 79 65 05 
e.van.oorschot@damennaval.com | career.damen.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Damen Naval is a naval shipyard that makes optimal use of its know-how and experience from 
both the military and commercial sectors and is specialized in the design and construction of 
naval vessels and complex commercial vessels. 
Flexibility, Performance and perfection has become our trade mark. 

 
Bedrijfsgrootte 

Damen Shipyards Group operates 42 ship- and repair yards, employing 12.000+ people 
worldwide. Damen has delivered more than 5.000 vessels in more than 100 countries and 
delivers approx. 180 vessels annually to customers worldwide. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Damen Shipyards Group operates 42 ship- and repair yards, employing 12.000+ people 
worldwide. 

 
Troeven van het bedrijf 

Damen offers a wide range of products, including: tugs, workboats, naval and patrol vessels, 
high speed craft, cargo vessels, dredgers, vessels for the offshore industry, ferries, pontoons 
and super yachts. 
To complete, Damen offers a variety of marine components, especially nozzles, rudders, 
anchors, anchorchains and steel works. 
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Danone NV 
 
Stationstraat 168-170  
3110 Rotselaar | België 
 
 
www.danone.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Valerie Mertens 
Stationstraat 168-170  | 3110 Rotselaar | België 
+32 16 44 23 68 
yourcareer.belgium@danone.com | www.danone.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Bij Danone Rotselaar werk je in een hoogtechnologische omgeving, in een warme en familiale 
werksfeer. 
Het is één van de grootste productiesites van Danone-yoghurt in Europa en werd in 2021 nog 
bekroond met de titel “Factory of the future”. En daar zijn we enorm trots op, het is een 
welverdiende erkenning voor al onze food heroes. 
Met een mensgerichte en "Zero Impact"-aanpak op het gebied van milieu op de productiesite.  
Met meer dan 470 collega’s en een sterk netwerk aan lokale partners, werken we dagelijks aan 
de productie van Actimel, Activia Fruit, Light & Free Fruit en 

 
Bedrijfsgrootte 

Danone Rotselaar telt zo'n 470 foodheroes! 
Productie alsook warehousing spelen een sleutelrol op onze site. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands/Engels is vereist. 
 
Internationale mogelijkheden 

Danone is een groot, internationaal bedrijf. 
De eerste jaren zal de focus liggen op de job in België, hierna behoren doorgroeimogelijkheden 
zowel in binnen- als buitenland tot de mogelijkheden. 

 
Troeven van het bedrijf 

Je mag rekenen op werkzekerheid bij een toonaangevende multinational, dicht bij jou thuis. 
We garanderen een intensieve opleiding, een mooi loon met uitgestippeld groeipad en bovenal 
een bijzonder fijne en gezonde werkomgeving! 
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Datashift 
 
Oude Brusselsestraat 14  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.datashift.eu 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Steven Puttemans 
Oude Brusselsestraat 14  | 2800 Mechelen | België 
+32 496 89 50 64 
jobs@datashift.eu | www.datashift.eu 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Welkom bij Datashift! Wij zijn een data consultancy bureau uit Mechelen, gespecialiseerd in 
Business Intelligence, Data Science & Engineering en Data Governance. 
Het is ons doel om onze klanten in staat te stellen om inzichten te verwerven in hun data zodat 
zij weloverwogen en data-gedreven business beslissingen kunnen nemen die op lange termijn 
waarde creëren voor mens en bedrijf. Met andere woorden, we willen door nauw samen te 
werken met onze klanten een structurele impact op hun business realiseren. 

 
Bedrijfsgrootte 

Dit jaar bestaat Datashift 7 jaar. We zijn gegroeid van een beloftevolle start up naar een stabiele 
en snel groeiende scale up. Momenteel telt ons team 50 collega's. We hopen daar in september 
zoals elk jaar enkele sterke Young Potentials aan toe te voegen! 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands & Engels zijn een must. 
Frans is een plus. 

 
Internationale mogelijkheden 

Momenteel zijn we hoofdzakelijk actief in de driehoek Antwerpen-Brussel-Gent. Daarnaast 
hebben we een aantal projecten lopen in het buitenland dankzij onze nauwe partnerships met 
een aantal technologiebedrijven, zoals Collibra, Microsoft, Amazon, ... 

 
Troeven van het bedrijf 

Ons team: De beste resultaten worden geboekt door hechte teams, niet door losse individuen. 
Bij ons heerst er daarom een fijne en productieve sfeer van kameraderie! 
Opleiding: Je zal on the job bijleren onder begeleiding van ervaren collega's en de nodige 
verantwoordelijkheden krijgen om nieuwe skills te leren en stappen vooruit te zetten! Brede 
waaier aan projecten en ontwikkelingsmogelijkheden.
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Ç 

DCA 
 
Lilsedijk 50  
2340 Beerse | België 
 
 
www.dca.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Inka Mijnendonckx 
Lilsedijk 50  | 2340 Beerse | België 
+32 14 62 22 11 
personeel@dca.be | www.dca.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

DCA is meer dan een bouw- en wegenbouwbedrijf voor de openbare en private sector. Je vindt 
bij ons immers het vakmanschap en de kennis van zes afdelingen, gebundeld tot één unieke 
efficiëntie. Want zo werkt de interactieve groepsdynamiek tussen de verschillende afdelingen: 
DCA Bouw, DCA Infra, DCA Woonprojecten, DCA Burgerlijke Bouwkunde, DCA Concrete & 
Steel (prefabbeton en -wapening) en DCA Technicx (HVAC, sanitair en elektriciteit). En dat 
maakt onze uitzonderlijke sterkte, kwaliteit en service. 
Ons hoofdkantoor ligt in Beerse en Olen, maar onze werven spreiden zich uit over Vlaanderen. 

 
Bedrijfsgrootte 

DCA is een Klasse 8 onderneming, de hoogst mogelijke erkenning in de aannemerswereld. 
Hierdoor krijgen onze opdrachtgevers de garantie dat we over de nodige technische en 
financiële draagkracht beschikken om elk project tot een goed einde te brengen. 
DCA stelt in totaal ruim 650 mensen te werk. 

 
Gewenste talenkennis 

Onze Kempische wortels zorgen er voor dat we voornamelijk Nederlands spreken. 
Een woordje Engels, Frans of Duits zullen daarnaast ook wel eens passeren. 

 
Troeven van het bedrijf 

Respect is bij DCA geen voorwaarde, maar een vanzelfsprekendheid. Of u nu opdrachtgever of 
uiteindelijke bewoner bent; u heeft recht op het allerbeste. 
Voorkomen is goed; vooruitdenken is nog beter. Daarom maakt DCA elke dag werk van een 
proactief veiligheidsbeleid op iedere werf om het aantal arbeidsongevallen en de 
frequentiegraad tot een absoluut minimum te beperken. 
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De Lijn 
 
Motstraat 20  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.delijn.be/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kim Van Boxlaer 
Motstraat 20  | 2800 Mechelen | België 
+32 3 218 14 25 | +32 470 22 19 87 
Kim.vanboxlaer@delijn.be | www.delijn.be/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Je kent ons van bussen en trams. 
Maar natuurlijk is er veel meer nodig om het openbaar vervoer in beweging te houden. Je vindt 
bij ons de meest uiteenlopende en afwisselende jobs, waarin je vaak vrij en zelfstandig je 
verantwoordelijkheid neemt. 
Je komt in een grote familie terecht, want zo voelt het aan te werken bij De Lijn. Die grote familie 
heeft een nog grotere klantenkring en dat zijn de mensen waarvoor je het uiteindelijk doet. 
Of je nu pakweg een chauffeur, technieker, ingenieur of bediende bent, allemaal werken we aan 
hetzelfde: zorgen dat Vlaanderen zich vlot kan verplaatsen. 

 
Bedrijfsgrootte 

Wij werken samen aan een groot plan: Vlaanderen mobieler maken. We gaan die uitdaging aan 
met 3 360 bussen en 399 trams, 37 000 haltes en 207 miljoen afgelegde kilometers voor in 
totaal 518 miljoen reizigers. We doen dat met meer dan 8 000 medewerkers die zich elke dag 
opnieuw inzetten. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Troeven van het bedrijf 

Ruimte voor initiatief 
Aangename werksfeer 
Meewerken aan de organisatie van kwalitatief openbaar vervoer 
Tal van doorgroeimogelijkheden 
Mooi verloningspakket met heel wat extralegale voordelen 
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De Mobiliteitsmakelaar 
 
Steenweg Op Mol 24  
2300 Turnhout | België 
 
 
www.demobiliteitsmakelaar.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Cindy Verset 
Steenweg Op Mol 24  | 2300 Turnhout | België 
+32 479 77 78 98 
cindy.verset@demobiliteitsmakelaar.be | www.demobiliteitsmakelaar.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

De Mobiliteitsmakelaar bouwt binnen de Antwerpse Kempen een mobiliteitsaanbod uit dat 
aansluit bij de verwachtingen van de klant van vandaag en morgen. 
Ze groepeert zes Kempische concessies die Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Peugeot 
en Kia verdelen: Autobedrijf Deckx-Team (Turnhout), Park Motors (Turnhout), Garage Verellen 
(Geel), Garage Hermans (Herentals), Liers Autocenter (Lier) en Garage Verschaeren (Heist-
op-den-Berg). 
Samen investeren zij permanent in aanvullende mobiliteitsoplossingen om antwoord te bieden 
op de veranderingen en uitdagingen in de sector van mobiliteit 

 
Bedrijfsgrootte 

In totaal werken we met +- 250 collega's verspreid over de zes concessies. 
We kiezen voor een gedecentraliseerde werking die ervoor zorgt dat de eigenheid van de zes 
vestigingen behouden wordt. 
Kortom: Je voelt je thuis en werkt in een KMO met de groeimogelijkheden van een grote 
onderneming. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands: goed spreken en schrijven 
 
Troeven van het bedrijf 

Gebeten door mobiliteit? Wij zijn op zoek naar jong technisch en/of commercieel talent dat 
samen met ons op de trein van de razendsnelle veranderingen in onze sector wil springen. 
Werk in het hart van de Kempen (een file-luwe zone) in een omgeving met de korte lijnen van 
een KMO, maar met groeimogelijkheden van een groot bedrijf. 
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Dekimo 
 
Evolis 28  
8500 Kortrijk | België 
 
 
www.dekimo.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Daan Vandenberghe 
Evolis 28  | 8500 Kortrijk | België 
+32 56 25 99 81 | +32 492 27 56 76 
daan.vandenberghe@dekimo.com | www.dekimo.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Dekimo ontwikkelt firmware, embedded software en elektronica op maat voor de industrie. 
Wij zijn één van de grootste designhuizen in onze soort in Vlaanderen. 
De groep bestaat uit design huizen voor elektronische engineering en software-applicaties, een 
consultancy service (Dekimo Experts), een lay-out service voor printed circuit board design, een 
gecertificeerd EMC lab, een prototype service en een sterk geautomatiseerde SMD 
assemblagefabriek voor series van 100 tot 100.000 PCBA's. 

 
Bedrijfsgrootte 

De Leuvense vestiging herbergt een dertigtal engineers: hard- en software ontwikkelaars en 
layout engineers. De hele Dekimo groep stelt 450 mensen tewerk, waarvan de meesten 
ingenieur zijn. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Engels zijn een must, Frans is een troef. 
 
Internationale mogelijkheden 

Veel ontwikkeling, lay-out en productiewerk voor Nederland, en in iets mindere mate Frankrijk, 
Duitsland en GH Luxemburg. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Je komt terecht in een jong team, met toch een aantal seniors om je voldoende ruggesteun te 
geven zodat je veel kunt bijleren in korte tijd. 
- Financieel sterke, stabiele groep met belangrijke omvang maar toch no-nonsense aanpak, 
familiaal geleid. 
- One Stop Shop formule van de Dekimo groep laat jou in aanraking komen met alle facetten 
van elektronica-ontwikkeling en -productie. 
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Deloitte Belgium 
 
Luchthaven Brussel Nationaal 1J  
1930 Zaventem | België 
 
 
www.deloitte.com/be/mycareer 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Hanne Theunis 
Luchthaven Brussel Nationaal 1J  | 1930 Zaventem | België 
+32 2 600 63 79 
begraduatesrecruitment@deloitte.com | www.deloitte.com/be/mycareer 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

A leading audit and consulting practice in Belgium, Deloitte offers value added services in audit, 
accounting, tax and legal, consulting and financial advisory services. 

 
Bedrijfsgrootte 

In Belgium, Deloitte has more than 5000 employees in 10 locations across the country, serving 
national and international companies, from small and middle-sized enterprises, to public sector 
and non-profit organisations. 

 
Gewenste talenkennis 

English and Dutch or French 
 
Internationale mogelijkheden 

Deloitte Belgium is the Belgian affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited. We are focused on client service through a global strategy executed locally 
in more than 150 countries. 

 
Troeven van het bedrijf 

When you join Deloitte, you will: 
1. work on challenging assignments for different clients 
2. have the possibility to work on international projects; 
3. be coached to develop your expertise and gradually take up client responsibilities 
4. engage in continuous on-the-job training 
5. work in a young, open and entrepreneurial environment 
6. enter a great place to start and grow in your career 
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Dematic NV 
 
Katwilgweg 3 C 
2050 Antwerpen | België 
 
 
www.dematic.com/nl-be 

  
 

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Margot Wuyts 
Katwilgweg 3 C | 2050 Antwerpen | België 
+32 3 641 15 37 | +32 4 79 38 52 95 
margot.wuyts@dematic.com | www.dematic.com/nl-be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Dematic is een automatiseringsbedrijf. 
Wij maken, ontwerpen, integreren en onderhouden logistieke automatiseringsoplossingen om 
de interne logistieke processen in magazijnen, productie en distributie te optimaliseren. 
Onze automatiseringsoplossingen maken de interne opslag, het transport en de distributie van 
goederen efficiënter. 
We leveren geavanceerde AGV-systemen (automatisch geleide voertuigen), automatische 
magazijn- en distributie-oplossingen, vloerkettingbaansystemen en life cycle services voor 
maximale beschikbaarheid en levensduur van logistieke installaties. 

 
Bedrijfsgrootte 

370 personen in België, 12000 personen wereldwijd, verspreid over 100 landen. 
 
Gewenste talenkennis 

Engels en Nederlands. Andere talen zijn een plus. 
Omdat we een internationaal georiënteerd bedrijf zijn, wordt Engels veel gebruikt. 

 
Internationale mogelijkheden 

Dematic heeft verschillende vestigingen wereldwijd. Er zijn carrièremogelijkheden op 
internationaal vlak, afhankelijk van jouw individuele ambitie. Er is dus de mogelijkheid om 
frequent te reizen binnen jouw job. 

 
Troeven van het bedrijf 

Gezond bedrijf dat blijft groeien - Hoogtechnologisch bedrijf & producten - Internationaal bedrijf 
met belangrijke tak en Factory nabij Antwerpen - Uitdagende projecten - Sterk opleidingsaanbod 
- Internationale ontwikkelingsmogelijkheden - Flexibiliteit - Open cultuur - Toffe collega's - Brede 
diversiteit 
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DEME 
 
Haven 1025, Scheldedijk 30  
2070 Zwijndrecht | België 
 
 
www.deme-group.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Isabelle Felix 
Haven 1025, Scheldedijk 30  | 2070 Zwijndrecht | België 
+32 3 250 55 97 
felix.isabelle@deme-group.com | www.deme-group.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

DEME is a world leader in the highly specialised fields of dredging, marine engineering and 
environmental remediation. The company can build on more than 140 years of know-how and 
experience and has fostered a pioneering approach throughout its history, being a front runner 
in innovation and new technologies. 
DEME’s vision is to work towards a sustainable future by offering solutions for global challenges: 
a rising sea level, a growing population, reduction of CO2 emissions, polluted rivers and soils 
and the scarcity of natural resources. 

 
Bedrijfsgrootte 

While the company’s roots are in Belgium, DEME has built a strong presence in all of the world’s 
seas and continents, operating in more than 90 countries worldwide. 
DEME can rely on 5,200 highly skilled professionals across the globe. 

 
Gewenste talenkennis 

Dutch - English 
 
Internationale mogelijkheden 

If you want to work with truly pioneering vessels and state-of-the-art equipment, or become part 
of our challenging projects worldwide, we want to hear from you. 
Apply now! join.deme-group.com 

 
Troeven van het bedrijf 

Deme is an international market leader for marine engineering works such as dredging and land 
reclamation, port construction, environmental solutions and construction of offshore wind farms. 
We have a well-respected worldwide reputation for being able to offer solutions for complex 
projects. 
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Democo Group 
 
Herkenrodesingel 4b  
3500 Hasselt | België 
 
 
www.democogroup.com/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Joke Pauwels 
Herkenrodesingel 4b  | 3500 Hasselt | België 
+32 11 22 45 26 
joke.pauwels@democo.be | www.democogroup.com/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Democo Group is een multidisciplinaire bouwpartner. 
We focussen ons op bouwteamsamenwerkingen waarin we met de opdrachtgever en het 
ontwerpteam meedenken. 
Vanuit onze toekomstgerichte aanpak hebben we een ruime kennis en ervaring opgebouwd in 
energiezuinige gebouwen en technieken. 
Dankzij de nauwe samenwerking en de verschillende vestigingen staan we letterlijk en figuurlijk 
dicht bij onze klanten. 
We maken in iedere samenwerking een punt van excellentie, veiligheid, innovatie en 
resultaatgericht werken. 

 
Bedrijfsgrootte 

We stellen in totaal een 750-tal mensen tewerk en realiseren een geconsolideerde omzet van 
280 miljoen euro. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands/Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

Democo Polen en Democo Portugal zijn onze buitenlandse vestigingen (enkel aannemingen). 
 
Troeven van het bedrijf 

Een professioneel georganiseerd bouwbedrijf waarin de familiale waarden nog steeds een 
belangrijke rol spelen. 
All experts, stronger together! 
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Denys 
 
Industrieweg 124  
9032 Wondelgem | België 
 
 
www.denys.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Carlin Deseyne 
Industrieweg 124  | 9032 Wondelgem | België 
+32 9 254 01 26 
jobs@denys.com | www.denys.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Denys is een multidisciplinaire groep met ongeveer 1800 medewerkers. 
Denys streeft naar organische groei. Het groeimodel is gefundeerd op drie pijlers: diversificatie, 
innovatie en export. 
Innoveren doen we niet in één specialisme, maar als totaalbedrijf in meerdere disciplines: water, 
energie, mobiliteit, restauratie, bouwkunde, speciale technieken en andere gespecialiseerde 
bouwtechnieken. 
In elk van die complementaire vakgebieden vestigen we ons als nichespeler en ontpoppen we 
ons tot een wereldwijde referentie met hoge toegevoegde waarde. 

 
Bedrijfsgrootte 

Aantal medewerkers 2021: 1800 
 
Gewenste talenkennis 

Een minimum: Nederlands, Frans, Engels 
Een troef: Duits, Spaans, Italiaans en andere 

 
Internationale mogelijkheden 

De afdelingen 'Tunneling & Drilling', 'Cables & Pipelines' en 'Waterwerken' zijn internationaal 
geörienteerd met projecten lopende in Zambia, Mozambique, Saoedi-Arabië, Niger, Ghana, 
Mali, Denemarken, Duitsland, Polen... 

 
Troeven van het bedrijf 

- Als groeibedrijf biedt Denys je zowel nationale als internationale loopbaankansen 
- Je komt terecht in een ondernemende bedrijfscultuur waar uw talenten maximaal aangewend 
worden 
- Je kan verregaande expertise en ervaring opbouwen binnen de niche die het best ‘fit' met uw 
interesses 
- Je vervoegt een team van enthousiaste collega's 
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DHL Aviation NV 
 
Vliegveld 117  
1820 Steenokkerzeel | België 
 
 
careers.dhl.com/global/en 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sarah Stroobants 
Vliegveld 117  | 1820 Steenokkerzeel | België 
+32 2 490 04 75 
sarah.stroobants@dhl.com | careers.dhl.com/global/en 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Sinds 1985 zijn we operationeel op de luchthaven van Zaventem en sorteren we alle zendingen 
van onze klanten die per vliegtuig of per vrachtwagen toekomen. 
In de zomer van 2017 opende DHL Aviation de deuren van een gloednieuw sorteercentrum, 
uitgerust met de allernieuwste technologieën. Deze investering verdrievoudigt onze capaciteit.  
We zoeken dus heel wat uiteenlopende profielen om onze positie op de markt te behouden en 
te versterken. 
Sluit je aan bij onze teams en maak het verschil! 

 
Bedrijfsgrootte 

Ongeveer 1700 werknemers 
 
Gewenste talenkennis 

Voertaal Nederlands 
Basiskennis Engels 

 
Internationale mogelijkheden 

Ja 
 
Troeven van het bedrijf 

Extralegale voordelen 
Doorgroeimogelijkheden 
Opleidingen 
Werken in een nieuw gebouw met de nodige ergonomische hulpmiddelen en nieuwste 
technologieën 
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Digi-Flow BV 
 
Terbekehofdreef 24  
2610 Wilrijk | België 
 
 
www.digi-flow.eu 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Soumaya El Khabbaji 
Terbekehofdreef 24  | 2610 Wilrijk | België 
+32 471 98 65 41 
soumaya.el.khabbaji@digi-flow.eu | www.digi-flow.eu 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Digi-Flow, specialised in Industrial Automation. We deliver projects & solutions, professional 
services (staffing) and managed services. 
Our specialties: Electrical & Instrumentation (E&I), Engineering, Industrial System Architecture, 
Programming (PLC, SCADA & HMI), MES and process management. 

 
Bedrijfsgrootte 

30 persons 
 
Gewenste talenkennis 

NL/FR/ENG 
 
Internationale mogelijkheden 

Worldwide projects 
 
Troeven van het bedrijf 

Tewerkstelling binnen een jong & dynamisch bedrijf dat zijn medewerkers continu stimuleert om 
zich te ontwikkelen en bij te leren door middel van professionele ondersteuning in de vorm van 
opleiding en coaching. 
Persoonlijke inzet is belangrijk, maar aan teamwork hechten we minstens evenveel belang. 
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Digitalum 
 
Klaverbladstraat 7A 5 
3560 Lummen | België 
 
 
www.digitalum.eu 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Tanja Schepmans 
Klaverbladstraat 7A 5 | 3560 Lummen | België 
+32 473 69 51 40 
tanja.schepmans@digitalum.eu | www.digitalum.eu 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Digitalum ontwerpt, bouwt en onderhoudt unieke omnichannel e-commerceoplossingen op 
basis van Adobe Experience Cloud en SAP Commerce Cloud, en dit voor zowel B2B- als B2C-
klanten. 
Digitalum is ontstaan in 2018 en daagt de status quo in de markt uit met een snelgroeiend team 
van senior experts en een pragmatische, eerlijke aanpak die hun klanten een onovertroffen 
return biedt. 
De joker in het logo van Digitalum verwijst naar de ambitie om een echte troefkaart te zijn bij 
het uitbouwen van e-commerceoplossingen en het creëren van oplossingen voor het verbeteren 
van de klantervaring. 

 
Bedrijfsgrootte 

40 crafters 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Onze crafters zijn actief in België, Nederland, Portugal, UK,... 
 
Troeven van het bedrijf 

Kennis opbouwen en delen, en tegelijkertijd ons amuseren, vinden we uiterst belangrijk bij 
Digitalum. 
Met centraal in de organisatie onze waarden. 
We staan garant voor een professionele relatie met onze klanten en ontzorgen hen. 
Steeds met een can-do attitude, rechtuit, pragmatisch en constructief. 
We zeggen eerlijk wat we denken om ook onze klanten te doen groeien. 
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Dosign Engineering 
 
Uitbreidingstraat 60-62  
2600 Berchem | België 
 
 
www.dosign.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Victor Hofmans 
Uitbreidingstraat 60-62  | 2600 Berchem | België 
+32 3 292 91 00 
victor.hofmans@dosign.com | www.dosign.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Dosign Engineering is als project- en outsourcingbureau actief in de techniek en werkt dagelijks 
samen met toonaangevende bedrijven. 
We zijn actief in R&D, Engineering en Construction Management. 
Voor ons zijn twee dingen belangrijk: 
- de één-op-één match 
- opleidingstrajecten. 

 
Bedrijfsgrootte 

Voor onze kantoren in België, Nederland en Duitsland hebben wij ongeveer 500 
gedetacheerden werken. 

 
Gewenste talenkennis 

Voor de meeste van onze klanten is het belangrijk dat je zowel een goede beheersing van de 
Nederlandse en Engelse taal hebt. 
Frans en Duits zijn een pré. 

 
Internationale mogelijkheden 

Sporadisch, afhankelijk van het project. 
 
Troeven van het bedrijf 

Dosign biedt aan young potentials verschillende opleidingstrajecten aan (in samenwerking met 
onze Europees erkende Dosign Academy): 
- Management Development Traject (leer de softskills van een projectmanager) 
- Constructiemanagement (richting procesindustrie) 
- Instrumentatie Traineeship (voor de toekomstige E&I Engineer) 
- Piping Traineeship (voor de toekomstige Piping Engineer) 
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DPS Group Belgium BV 
 
Ildefonse Vandammestraat 1 bus 7 
1560 Hoeilaart | België 
 
 
www.dpsgroupglobal.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Deborah Willems 
Ildefonse Vandammestraat 1 bus 7  | 1560 Hoeilaart | België 
+ 32 492 25 22 36 |  
deborah.willems@dpsgroupglobal.com | www.dpsgroupglobal.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

DPS Group is a global engineering, consulting and project management company, serving high-
tech industries around the world. 
DPS delivers services for clients across the complete engineering and construction value chain; 
from master plan development and feasibility studies to full commissioning and qualification of 
complete facilities. 
DPS applies its extensive process engineering expertise built over 45 years, with our group of 
highly specialised engineers and designers. 

 
Gewenste talenkennis 

Dutch, English, French 
 
Internationale mogelijkheden 

Global organisation (Ireland, UK, Netherlands, Belgium, Switzerland, USA, Israel, Singapore, 
Saudi Arabia) 

 
Troeven van het bedrijf 

What sets the firm apart are the partnerships it builds with clients through a fundamental 
understanding of their businesses and its own agility, flexibility, original thinking and high-calibre 
people. 
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DXC Technology 
 
Blarenberglaan 2/C  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.dxc.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Thomas Mouley 
Blarenberglaan 2/C  | 2800 Mechelen | België 
+32 476 80 29 92 
thomas.mouley@dxc.com | www.dxc.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

As the world's leading independent, end-to-end IT services company, DXC Technology leads 
digital transformations for clients by modernizing and integrating their mainstream IT, and by 
deploying digital solutions at scale to produce better business outcomes. The company's 
technology independence, global talent, and extensive partner network enable 6,000 private 
and public-sector clients in 70 countries to thrive on change. DXC is a recognized leader in 
corporate responsibility. 

 
Bedrijfsgrootte 

With some 130.000 employees worldwide and more than 1.000 employees in Belgium, DXC's 
extended experience offers a clear and confident vision to help clients navigate towards the 
future. 

 
Gewenste talenkennis 

Dutch, French, English 
 
Internationale mogelijkheden 

DXC spans the globe with offices in 70 countries on six continents. 
And counts more than 130.000 employees worldwide. 

 
Troeven van het bedrijf 

At DXC, we accompany our clients all along the digital transformation journey, from the ideation 
phase to the execution. 
We host a Digital Center in Mechelen, where we organize design thinking workshops, ideation 
sessions, demo showcases, etc. - all tailored to the specific needs of our clients. 
Moreover, we specialize in many different stacks which makes us a complete partner on a global 
level. 
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E.D.&A. 
 
Franse weg 20  
2920 Kalmthout | België 
 
 
www.edna.eu/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Koen Verschaeve 
Franse weg 20  | 2920 Kalmthout | België 
+32 3 620 18 18 
k.verschaeve@edna.eu | www.edna.eu/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

E.D.&A. ontwikkelt, produceert en test custom-made elektronica voor machine- en 
apparatenbouwers. 
Onze elektronische besturingen tref je op diverse plekken aan, zoals ventilatiesystemen, ovens, 
waterontharders, ... 
Naast innovatie is ook kwaliteit van het hoogste belang. Alle E.D.&A. ontwikkelingen (prototypes 
incl.), worden dan ook in-house getest. 

 
Bedrijfsgrootte 

Het E.D.&A.-team breidt jaarlijks uit, momenteel zijn we met 95 collega's. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

90% van de elektronische besturingen van E.D.&A. worden wereldwijd verspreid. 
 
Troeven van het bedrijf 

Bij E.D.&A. kom je terecht in een groeiend, dynamisch en innovatief familiebedrijf met een 
vlakke structuur en dit in een groene en moderne werkomgeving in het noorden van Antwerpen. 
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Easi 
 
Kolonel Begautlaan 1  
3012 Wilsele | België 
 
 
www.easi.net/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Shana Meers 
Kolonel Begautlaan 1  | 3012 Wilsele | België 
+32 473 76 42 93 
s.meers@easi.net | www.easi.net/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Wij zijn Easi, 7x best Workplace. 
Een Belgisch IT-bedrijf dat al sinds 1999 de markt verovert op verschillende vlakken binnen de 
IT sector. Zo zijn we een gevestigde waarde op vlak van software, application development, 
cloud, IT infrastructuur, networking & security, BI & data analyse, microsoft en connectivity. 
Onze missie is om elke persoon en elk bedrijf tot zijn volledig potentieel te doen groeien. 
Met kantoren in Leuven, Gent, Nijvel, Luik, Genk, Luxemburg, Nederland en Parijs kunnen wij 
flexibele oplossingen aanbieden voor bedrijven die een partner willen die dicht bij hen staat. 

 
Bedrijfsgrootte 

360 werknemers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans 
 
Troeven van het bedrijf 

Transparante communicatie 
Moderne, welzijnsgerichte kantoren 
Een jong, dynamisch en toekomstgericht management 
Evenementen: zakenreizen naar het buitenland, sport- en teambuildingevenementen, gala-
avonden, enz. 
Vers fruit, gratis ontbijt één keer per maand, gaming room (darts, PlayStation, 
gezelschapsspeloen, kickertafel,...), afterwork elke vrijdag, en ... straffe koffie ;-) 
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easics NV 
 
Diestsevest 32 2B 
3000 Leuven | België 
 
 
www.easics.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Joost Verplancke 
Gaston Geenslaan 11  | 3001 Leuven | België 
+32 16 39 56 09 
jobs@easics.be | www.easics.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

easics is the reference in smart electronic systems design. Our customers are world-leaders in 
their field. They give us interesting and rewarding challenges for first-of-a-kind applications. We 
discuss the complex algorithms and requirements with our customers and turn them into cutting-
edge reality, solving the challenges inherent to silicon implementations. We model these 
challenges in software and optimize all layers of abstraction. Trade-offs in performance, power 
consumption and area are made along the way, resulting in the physical realization: an FPGA 
or a custom-tailored ASIC. 

 
Bedrijfsgrootte 

30 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels 
 
Troeven van het bedrijf 

easics has 30 years of experience in innovative and challenging designs without losing its down 
to earth approach to human interactions. 
At easics you can experience the exciting frountier-exploration of a startup company with the 
solid backing of a household name in the silicon industry. 
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Eiffage Benelux 
 
Brugmannlaan 27 A 
1060 Brussel | België 
 
 
www.eiffagebenelux.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Eline Princen 
Brugmannlaan 27 A | 1060 Brussel | België 
+32 2 543 45 46 | +32 468 49 02 48 
eline.princen@eiffage.com | www.eiffagebenelux.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Eiffage Groep is één van de Europese leiders in bouw en concessies. Eiffage onderscheidt zich 
in Europa en de rest van de wereld dankzij haar uitgebreide expertise en technische knowhow 
in verschillende takken: 
- Bouw en burgerlijke bouwkunde 
- Vastgoed 
- Waterbouwkundige werken 
- Energie 
- Metaalconstructie 
In de Benelux is Eiffage actief via een vijftiental bedrijven, waarbij we instaan voor de opvolging 
van de meest uiteenlopende projecten van ontwerp tot oplevering en ons opstellen als een 
ecologisch en sociaal verantwoordelijke speler. 

 
Bedrijfsgrootte 

De Groep Eiffage realiseert een omzet van ongeveer 16 miljard euro wereldwijd. De Groep stelt 
ruim 72.000 werknemers te werk in 70 landen. 
In de Benelux heeft Eiffage een omzet van 650 miljoen en stelt 2.000 mensen te werk. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - Frans (- Engels) 
 
Internationale mogelijkheden 

Als Europese leider en internationale groep bieden we projecten aan in heel België. Maar voor 
gemotiveerde werknemers kunnen er ook internationale doorgroeimogelijkheden zijn. 

 
Troeven van het bedrijf 

Eiffage heeft projecten en activiteiten verspreid over het hele land. Zo kunnen we gemakkelijk 
een job in jouw regio aanbieden. 
Bovendien maak je bij Eiffage deel uit van een Europese groep die diverse 
doorgroeimogelijkheden biedt en actief is in verschillende projecten, waarbij we 
ondernemingszin en zin voor initiatief steeds vooropstellen bij onze werknemers. 
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Elia 
 
Keizerslaan 20  
1000 Brussel | België 
 
 
www.elia.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Shanna Jacobs 
Keizerslaan 20  | 1000 Brussel | België 
+32 2 546 70 60 
jobs@elia.be | www.elia.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in 
voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers 
en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als 
opdracht hebben de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België en een deel van 
Duitsland te waarborgen. Als eigenaar en beheerder van de transmissienetten in België en 
Duitsland een belangrijke rol en opdracht in het ondersteunen en concretiseren van het 
Europees energie- en klimaatbeleid. 

 
Bedrijfsgrootte 

De Elia groep heeft een team van 2500 professionals. 
 
Gewenste talenkennis 

Afhankelijk van de functie vragen we kennis van het Nederlands, Frans en Engels. 
 
Internationale mogelijkheden 

De versterking van de interconnecties op Europees niveau is één van de uitdagingen van 
formaat waaraan Elia het hoofd moet bieden. Daarnaast werkt Elia ook mee aan 
marktintegratieprojecten die tot doel hebben om van Europa een grote geïntegreerde markt ten 
bate van de verbruikers te maken. 

 
Troeven van het bedrijf 

Elia is voortdurend op zoek naar de beste medewerkers. 
Om zoveel mogelijk talent aan te trekken, bieden we heel wat interessante voordelen. 
Naast een boeiende carrière kan je rekenen op aantrekkelijke doorgroeimogelijkheden, 
opleidingen, een interessant salarispakket en een leuke werksfeer. 
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Elmos N.V 
 
Generaal de Wittelaan 9 9a 
2800 Mechelen | België 
 
 
www.elmos.be/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sylvester Spitaels 
Generaal de Wittelaan 9 9a | 2800 Mechelen | België 
+32 476 86 23 95 
sylvester.spitaels@elmos.be | www.elmos.be/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Als onafhankelijke leverancier van ICT-diensten beschikken we over 220 consultants en 
daarenboven een ruim netwerk van mensen met een zeer uitgebreide ICT-kennis. In ICT draait 
alles om mensen. 
Enkel in een aangename werkomgeving kan jij als ICT-professional innovatieve diensten 
leveren die jouw klanten vooruit helpen. Bij Elmos hebben we dat begrepen. 
ElmosExpert is onderdeel van Elmos N.V. en levert een ‘try&hire'-dienst. Doorheen de trial-
periode worden de kandidaten opgevolgd en gecoacht zodat ze volledig klaar zijn oor hun 
verdere carrière bij de werkgever. 

 
Bedrijfsgrootte 

250 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 
 
Troeven van het bedrijf 

- Familiale bedrijfscultuur 
- Menselijke aanpak 
- Loopbaanbegeleiding 
- Competitieve verloning 
- Events 
- Opleidingen 
- ... 
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ENGIE Belgium 
 
Simon Bolivarlaan 34 34  
1000 Brussel | België 
 
 
www.engie.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jürgen Thomas 
Simon Bolivarlaan 34 34  | 1000 Brussel | België 
 
jurgen.thomas@engie.com | www.engie.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

ENGIE neemt het voortouw in de energietransitie in België. 
Onze ambitie? Een leidersrol opnemen in de klimaatneutrale transitie, dat wil zeggen: onze 
klanten, bedrijven en lokale gemeenschappen de middelen aanreiken om hun energietransitie 
zo gemakkelijk en goedkoop mogelijk uit te voeren. 
Ons engagement voor onze medewerkers? Een job vol passie, ultramoderne technologieën, 
een dynamisch en gastvrij team, en talloze doorgroeimogelijkheden! Bij ons vind je de job van 
je dromen. 
Solliciteer meteen en voeg je bij ons team! Draag je steentje bij aan de energierevolutie. 

 
Bedrijfsgrootte 

Multinational 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans (+ Engels) 
 
Troeven van het bedrijf 

ENGIE is een stabiel en innovatief bedrijf, met 150 jaar expertise, dat bijdraagt aan de realisatie 
van vele grote projecten. 
ENGIE is de leider in wereldwijde en duurzame oplossingen die het verschil maken op het 
gebied van energie, diensten en technische installaties. 
Je vindt bij ons de carrière die aan je verwachtingen voldoet. 
Bekijk onze jobaanbiedingen en sluit je aan bij ons! 
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EQUANS 
 
Simon Bolivarlaan 34-36  
1000 Brussel | België 
 
 
jobs.equans.be/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
EQUANS Recruitment 
Simon Bolivarlaan 34-36 / | 1000 Brussel | België 
 
staffing@engie.com | jobs.equans.be/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België, is een multitechnische 
dienstverlener en maakt deel uit van de Groep ENGIE. 
Als internationale marktleider helpen we klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de 
energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie. 
Onze ambitie? Steden, industrieën en bedrijven in de tertiaire sector op maat gemaakte 
oplossingen bieden. Dit doen we in 6 domeinen: elektriciteit, HVAC, koeling, mechanica & 
robotica, digital & IT en facility management. 
Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen? Solliciteer nu! 

 
Bedrijfsgrootte 

9600 werknemers in België 
 
Gewenste talenkennis 

Afhankelijk van de functie: Nederlands en/of Frans en/of Engels 
 
Troeven van het bedrijf 

Bij EQUANS kom je terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde 
projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien én in contact komt met de nieuwste 
technologieën. 
Daarnaast krijg je van ons een competitief salaris, in lijn met jouw opleiding en ervaring, 
aangevuld met tal van voordelen en interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden. 
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Ergon 
 
Marnixdreef 5  
2500 Lier | België 
 
 
www.ergon.be/nl/ergon-nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Tim Willems 
Marnixdreef 5  | 2500 Lier | België 
+32 3 490 05 44 | +32 476 88 49 69 
tim.willems@crh-sc.be | www.ergon.be/nl/ergon-nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Ergon groeide de afgelopen 50 jaar uit tot een naam in de sector van de prefab betonsector. 
Ergon is betrokken bij de meest prestigieuze realisaties in België en onze buurlanden. 

 
Bedrijfsgrootte 

Bij Ergon werken 230 arbeiders en 70 bedienden, waaronder meer dan 40 ingenieurs en 
tekenaars. 

 
Internationale mogelijkheden 

Ergon maakt deel uit van de internationale groep CRH en is dé referentie in de prefab 
betonsector. 
We zijn al ruim 50 jaar betrokken bij mooie realisaties in België, het Groothertogdom 
Luxemburg, Nederland, Frankrijk en Duitsland. 

 
Troeven van het bedrijf 

Onze producten zijn synoniem met kwaliteit, service, vakkundigheid en snelheid van uitvoering.  
Door jarenlange ervaring en succesvolle samenwerkingen is Ergon bekend bij de meeste 
architecten, aannemers en studiebureaus. 
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ETI vdv bv 
 
Griffier Schobbenslaan 2 a 
2140 Antwerpen | België 
 
 
www.etivdv.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Olivier Seminck 
Griffierschobbenslaan 2 a | 2140 Antwerpen | België 
+32 478 64 14 20 
olivier.seminck@eti.group | www.building-technology.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

ETI, ETI Partner, Clima & Partners, Siegers Technics, Antec en Entek vormen een groep van 
met mekaar verbonden, complementaire en bijzonder klantgerichte KMO’s die zorgen voor een 
complete service voor uw gebouwtechnieken. 
Onze klanten evolueren naar een “one-stop-shop” voor de investering in technieken en door 
een verdere integratie van onze verschillende bedrijven spelen we hier nu verder op in. 
Onze ambitie is om verder te groeien en nog meer een volledige service op maat te leveren. 

 
Bedrijfsgrootte 

Building Technology telt een 250 medewerkers verdeelt over de 6 business units. 
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Euricom 
 
Schaliënhoevedreef 20 J 
2800 Mechelen | België 
 
 
www.euri.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Mayte Van de Velde 
Schaliënhoevedreef 20 J | 2800 Mechelen | België 
+32 15 26 24 40 | +32 471 34 61 55 
mayte.vandevelde@euri.com | www.euri.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Euricom is een software consultancy bedrijf dat nadruk legt op een klant- en mensgerichte 
aanpak en sinds kort officieel bekroond is tot een Great Place to Work! 
Wij ontwikkelen software op maat met .NET en JavaScript technologieën voor én samen met 
de klant. Onze diensten bestaan uit het aanbrengen van top developers om een team te 
ondersteunen tot het volledig uitwerken en begeleiden van een project. 
Een carrière bij Euricom staat voor een combinatie van uitdagende projecten, talloze manieren 
om kennis te delen, leuke activiteiten met boeiende collega's en een persoonlijke aanpak. 

 
Bedrijfsgrootte 

Momenteel zijn we met een 80-tal Euricommers in dienst - .NET en JavaScript developers & 
Agile Analisten - die wij laten groeien op persoonlijk en professioneel vlak. 

 
Gewenste talenkennis 

De voertaal bij onze klanten is meestal Nederlands. Vlot kunnen communiceren in het 
Nederlands is dus zeker een must! 

 
Troeven van het bedrijf 

Bij Euricom heerst er een heel familiale en menselijke sfeer! 
Verder worden onze mensen heel sterk ondersteund in hun persoonlijke en professionele groei 
door opleidingen te volgen en aan kennisdeling te doen. 
De kers op de taart? Denk maar aan onze maandelijkse Thunderdays (fun events) en onze 
DevCruise. 
Jaarlijks trekken wij naar een zonnige bestemming waar we plezier en kennisdeling combineren. 
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Eurofins Digital Testing 
 
Kempische Steenweg 303 100 
3500 Hasselt | België 
 
 
www.eurofins-digitaltesting.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Filip Falzone 
Kempische Steenweg 303 100 | 3500 Hasselt | België 
+32 11 30 36 00 | +32 477 64 46 02 
filip.falzone@eurofins-digitaltesting.com | www.eurofins-digitaltesting.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Ken jij de release rush? Samen met de klant voluit richting de finish gaan. Met een piekfijn 
product waar je trots op mag zijn. Eurofins is verslaafd aan die natural high. Nieuwe 
technologieën naar een hoger niveau brengen op het gebied van Software Testing, Digital TV 
testing, Cybersecurity en Certification, dat is onze expertise. 

 
Bedrijfsgrootte 

130 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Dutch, English 
 
Internationale mogelijkheden 

Yes 
 
Troeven van het bedrijf 

Wie bij ons werkt, krijgt een opleidingsbudget waarmee je zelf je competenties kan versterken. 
Je werkt in een open en vriendschappelijke sfeer waar we héél graag jouw stem horen. 
Wij zijn op zoek naar consultants die bij de klant zitten of mensen die bij ons in Hasselt in het 
lab werken. 
Uiteraard krijg je ook een competitief loon en tal van voordelen. 
Interesse? Contacteer ons gerust! 
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Exellys 
 
Motstraat 32  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.exellys.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Trang Huynh 
Motstraat 32  | 2800 Mechelen | België 
+32 486 75 48 61 
trang.tuyet.huynh@exellys.com | www.exellys.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Exellys' single mission is to attract, develop and retain top talent in large and medium-sized 
companies and major Tech start-ups. 
We match the ambition of Tech talent with the business goals of our customers. 
We're not a recruitment agency and we're not a consultancy agency either. 
We're a different breed. 
We are a Tech talent incubator. 

 
Bedrijfsgrootte 

Exellys is a middle-sized enterprise that only hires young IT or tech talents. Our number of 
employees has been augmenting for over the past couple of years and we expect to keep on 
growing in 2022. 

 
Gewenste talenkennis 

Exellys is looking for tech talent with a passion for technology who have Dutch or French as a 
mother tongue and a good knowledge of English. 

 
Internationale mogelijkheden 

At Exellys, you work on a challenging tech project at one of our top clients. 
International projects or challenges are definitely a possibility but not a must. 

 
Troeven van het bedrijf 

As a first step, we help you choose out of a broad offer of jobs, technologies and clients.  
Afterwards, you start in our Start Smart Program. In this program, you will acquire the necessary 
skills, competencies and knowledge in order to become an effective tech professional. 
One of our Talent Development Managers will be your point of contact and will guide your 
personally throughout your career. 
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Exert (by 3-it) 
 
Nijverheidsstraat 48 B 
2260 Oevel | België 
 
 
www.exert.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Melanie Daems 
Nijverheidsstraat 48 B | 2260 Oevel | België 
+32 14 14 02 56 
sollicitatie@exert.be | www.exert.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

- IT infrastructure consultancy 
- Support Engineers 
- Application Support Engineers 
- System Engineers 
- Netwerk Engineers 

 
Bedrijfsgrootte 

30 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands – Engels 
Frans is een pluspunt 

 
Troeven van het bedrijf 

Wat Exert onderscheidt is dat ze een verantwoordelijkheid opnemen tegenover hun consultant 
en hun klant. 
We geven echt om het welzijn en de groei van beide partijen en gaan de reis aan - samen. 
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ExxonMobil 
 
Polderdijkweg 3  
2060 Antwerpen | België 
 
 
www.exxonmobil.be/careers 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Annemie Halsberghe 
Polderdijkweg 3  | 2030 Antwerpen | België 
+32 3 790 43 42 
annemie.halsberghe@exxonmobil.com | www.exxonmobil.be/careers 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

ExxonMobil is de grootste petrochemische onderneming in de wereld. ExxonMobil houdt zich 
bezig met de winning, verkoop en distributie van aardolie en aardgas, de raffinage en marketing 
van olieproducten en de productie en marketing van uit oliefracties gewonnen grondstoffen voor 
de chemische industrie. Deze positie hebben wij verworven door de uitzonderlijke talenten van 
onze medewerkers te combineren met onze eersteklas resultaten die we behalen overal waar 
we actief zijn. We geloven in onze mensen en zijn voortdurend op zoek naar nieuw talent. 

 
Bedrijfsgrootte 

In de Benelux heeft ExxonMobil twee raffinaderijen, zeven chemische fabrieken, een centrum 
voor research & development, een smeeroliemengfabriek en diverse kantoren. 

 
Gewenste talenkennis 

Op onze fabrieken in de provincie Antwerpen (Antwerpen, Zwijndrecht en Meerhout) en het 
Europees hoofdkantoor in Brussel verwachten we een zeer goede kennis van Nederlands en 
Engels. 

 
Internationale mogelijkheden 

De internationale mogelijkheden vindt u op www.exxonmobil.com/careers 
 
Troeven van het bedrijf 

Onze grootste kracht zijn onze 70.000 werknemers (wereldwijd). We willen dat onze 
werknemers kunnen uitblinken in hun werk en dat hun carrières centraal staan. 
We zoeken naar opmerkelijke talenten die bij ons worden begeleid in hun professionele 
ontwikkeling. 
Al onze werknemers worden aangemoedigd om onafhankelijk te denken, initiatief te nemen en 
innovatief te zijn. 
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EY Belgium 
 
De Kleetlaan 2  
1831 Diegem | België 
 
 
www.eyjobs.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nina Delvaulx 
De Kleetlaan 2  | 1831 Diegem | België 
+32 479 32 05 40 
nina.delvaulx@be.ey.com | www.eyjobs.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. 
The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets 
and in economies the world over. 
We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders.  
In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients 
and for our communities. 
Visit us at eyjobs.be. 

 
Bedrijfsgrootte 

International big 4 company 
 
Gewenste talenkennis 

You have a good knowledge of Dutch and/or French and English. 
 
Internationale mogelijkheden 

An exciting and challenging environment to work in, based on continuous learning, teaming and 
effort. 

 
Troeven van het bedrijf 

With this breadth of service offerings you have the opportunity to develop your career through 
a variety of experiences, mentoring and formal learning to ensure our employee value 
proposition - "Whenever you join, however long you stay, the exceptional EY experience lasts 
a lifetime" - is a reality. 
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Federale Politie 
 
Rijkelstraat 82 82  
3510 Hasselt | België 
 
 
www.jobpol.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Mario Scheys 
Rijkelstraat 82  | 3510 Hasselt | België 
+32 477 30 17 55 
mario.scheys@police.belgium.eu | www.jobpol.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Alle informatie is te vinden op www.jobpol.be. 
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Ferranti Computer Systems 
 
Romeynsweel 7  
2030 Antwerpen | België 
 
 
www.mecoms.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kim Lucas 
Romeynsweel 7  | 2030 Antwerpen | België 
+32 3 540 49 11 | +32 486 30 53 15 
kim.lucas@ferranti.be | www.mecoms.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Ferranti Computer Systems is een internationaal IT bedrijf dat reeds 45 jaar bestaat. 
Onze hoofdzetel is in Antwerpen, verder hebben we een kantoor in UK, Macedonië en 
Singapore. 
Met ons product MECOMS richten we ons op energie - en nutsbedrijven wereldwijd. 
MECOMS is gebouwd op D365 en wordt door Microsoft aangeprezen als dé aangeprezen 
oplossing voor energie - en nutsbedrijven. 
We werken met de laatste nieuwe technologieën (.Net Core 6, C#, MS Dynamics 365, jQuery, 
Javascript, Docker, Kubernetes, …) op een Azure based platform. 

 
Bedrijfsgrootte 

We zijn wereldwijd met 207 medewerkers, waarvan 164 in België (Antwerpen). 
 
Gewenste talenkennis 

NL en ENG 
 
Internationale mogelijkheden 

Er zijn internationale mogelijkheden. We doen vnl. projecten in Europa maar ook wereldwijd. 
Antwerpen is onze hoofdzetel, verder hebben we een kantoor in UK, Macedonië en Singapore. 

 
Troeven van het bedrijf 

* Een zeer open en aangename bedrijfscultuur. 
* Opleiding via onze MECOMS en Ferranti University + coaching on the job. 
* Reële doorgroeimogelijkheden. 
* Goede work life balance. 
* Mogelijkheid tot een nationale of internationale carrière. 
* Tal van leuke activiteiten georganiseerd door ons Fun@Work team. 
* Work hard, play harder! ;-) 
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Financial Resources & Projects NV 
 
Berkenlaan 1  
1831 Diegem | België 
 
 
www.financialresources.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Katrien Kerckhof 
Berkenlaan 1  | 1831 Diegem | België 
+32 56 60 70 02 | +32 495 36 65 29 
katrien.kerckhof@financialresources.be | www.financialresources.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Met een gedreven team van zo’n 70 enthousiaste professionals is Financial Resources & 
Projects (FR&P) een vaste waarde op de markt van de financiële dienstverlening. 
We bieden onze klanten de meest kwalitatieve oplossingen voor accountancy, controlling en 
finance. 

 
Bedrijfsgrootte 

50 - 70 werknemers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Engels 
 
Troeven van het bedrijf 

Je krijgt een fulltime job met heel wat afwisseling en verantwoordelijkheid. 
Je mag rekenen op een aantrekkelijk salaris, aangevuld met een groepsverzekering, 
hospitalisatieverzekering, maaltijd- en kostenvergoeding en belbudget. 
Bovendien krijg je een bedrijfswagen en talrijke trainingen en bijscholingen om je verder te 
ontplooien. 
Ben je ambitieus ingesteld? Dan kan je doorgroeien tot manager. 
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Finvision 
 
Berchemstadionstraat 76 6 
2600 Berchem | België 
 
 
www.finvision.be/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Anouk Stinkens 
Berchemstadionstraat 76 6 | 2600 Berchem | België 
+32 3 443 95 95 | +32 494 75 94 22 
anouk.stinkens@finvision.be | www.finvision.be/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Finvision is de financiële bedrijfscoach die kmo's en grote ondernemingen proactief 
ondersteunt. 
170 medewerkers zetten elke dag hun beste beentje voor bij klanten of vanuit onze kantoren in 
Antwerpen, Brussel, Hasselt, Sint-Niklaas en Waregem. 
We zijn op zoek naar jong talent met goesting om erin te vliegen. 
Zet je tanden in uitdagende finance projecten. 
Daarbij bieden een informele werksfeer en ultrakorte contactlijnen met je collega's jou een 
stimulerende boost. 

 
Bedrijfsgrootte 

Nationaal telt Finvision 170 medewerkers. 
 
Gewenste talenkennis 

Een zeer goede kennis van het Nederlands is belangrijk voor het contact met onze klanten. 
 
Troeven van het bedrijf 

Gebrand op een boeiende financejob in controlling, reporting, accountancy, transaction 
advisory, audit, fiscaliteit of IFRS en Consolidatie? 
Bekijk onze vacatures op www.finvision.careersite.be 
We hechten belang aan onze FinVISION waarden: Verbonden, Integer, Snel, Inzichtelijk, 
Ondernemend en Nuchter. 
Alsook 'work hard, play harder'! Wij zorgen voor de nodige fun naast het werk. 
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Fluvius SO CV 
 
Brusselsesteenweg 199  
9090 Melle | België 
 
 
jobs.fluvius.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Joke Van Huychem 
Brusselsesteenweg 199  | 9090 Melle | België 
+32 9 263 41 19 | +32 499 70 71 61 
Joke.vanhuychem@fluvius.be | jobs.fluvius.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Fluvius is hét Vlaamse multi-utility bedrijf van de toekomst dat 7,1 miljoen aansluitingen voor 
elektriciteit, gas, kabel en riolering beheert. In alle 300 Vlaamse gemeenten. 
Fluvius verbindt de samenleving. Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke verbinding die we 
maken via onze netten. We brengen ook mensen samen. Bovendien is Fluvius er voor iedereen.  
Fluvius zet in op een brede waaier aan nutsvoorzieningen (‘multi-utility’). 
We verbinden op een duurzame manier. We werken voor de lange termijn, en we willen 
meewerken aan een beter leefmilieu en klimaat. 

 
Bedrijfsgrootte 

>5000 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Troeven van het bedrijf 

Ons pakket vind je nergens beter. 
Naast een aantrekkelijk loon mag je rekenen op heel wat leuke voordelen en verzekeringen 
voor het hele gezin. 
Ontsnap aan de file. Omdat we vestigingen hebben in heel Vlaanderen, kan je makkelijk aan 
de slag in eigen streek. 
Fluvius is een grote, maar gezellige familie. Samen schakelen geeft ons energie. 
Wij bieden opleiding op maat en intensieve begeleiding. 
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Fluxys 
 
Kunstlaan 31  
1040 Brussel | België 
 
 
www.fluxys.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Julie Rops 
Kunstlaan 31  | 1040 Brussel | België 
+ 32 2 282 78 91 | +32 476 52 02 39 
julie.rops@fluxys.com | www.fluxys.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Fluxys is a fully independent energy infrastructure group active in gas transmission & storage 
and liquefied natural gas terminalling. As a purpose-led company Fluxys together with all its 
stakeholders contributes to a better society by shaping a bright energy future. Building on the 
unique assets of gas infrastructure and its commercial and technical expertise, Fluxys is 
committed to accommodate hydrogen, biomethane or any other carbon-neutral energy carrier 
of the future. 

 
Bedrijfsgrootte 

A growing group of 1,300 bright employees in Belgium, the United Kingdom, France, Germany, 
Switzerland, Greece, Brazil and Singapore 

 
Gewenste talenkennis 

NL/UK/FR (training provided) 
 
Internationale mogelijkheden 

Headquartes located in Belgium - offices in the United Kingdom, France, Germany, Switzerland, 
Greece, Brazil and Singapore 

 
Troeven van het bedrijf 

- Contribute and innovate towards a carbon-neutral world. 
- Develop and shape a brilliant career in a fast-growing international group. 
- Showcase your strong appetite to contribute towards an array of dynamic projects that 
challenge your intellect. 
- Apart from that, we offer some interesting general conditions (healthy work life balance, 
competitive salary, learning & development opportunities). 
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Freestone nv 
 
De Hene 10  
1780 Wemmel | België 
 
 
www.freestone.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Dorien Termote 
De Hene 10  | 1780 Wemmel | België 
+32 477 76 62 52 
people@freestone.be | www.freestone.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Freestone is een ervaren dienstverlener, gespecialiseerd in professioneel vastgoed. Wij 
ontzorgen bedrijven of organisaties bij alles wat te maken heeft met vastgoed, bouw, facility 
management, proptech en daaraan verwante human resources. 
Binnen Freestone zorgt Freestone People voor flexibele People-oplossingen in Real Estate, 
Building en Facility. Dit kan zijn voor opdrachten bij klanten van ons, of voor interne opdrachten 
bij Freestone zelf. 
Zowel freelance als vaste contracten. 

 
Bedrijfsgrootte 

Freestone telt momenteel 65 medewerkers, en we zijn constant op zoek naar nieuwe collega's! 
 
Gewenste talenkennis 

Afhankelijk van de vacatures wordt er gezocht naar Nederlandstalige, Franstalige of tweetalig 
NL/FR gevraagd. 

 
Troeven van het bedrijf 

Freestone is een sterke speler om rekening mee te houden op de professionele vastgoedmarkt.  
Op zoek naar een uitdaging in vastgoed, bouw, facility, architectuur, engineering of proptech?  
Freestone People matcht jouw expertise en persoonlijkheid met de juiste werkgever of project. 
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Geysen Nv 
 
Snelwegstraat 1A  
2260 Westerlo | België 
 
 
www.geysen.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sofie Jansen 
Snelwegstraat 1A  | 2260 Westerlo | België 
+32 14 56 42 70 | +32 491 99 91 73 
sofie.jansen@geysen.be | www.geysen.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Geysen NV is dé voorkeurspartner voor industrieel en technisch onderhoud. 
Ons familiebedrijf biedt al 30 jaar kwaliteit en betrouwbaarheid op vlak van operationele 
efficiëntie, het voorkomen en oplossen van pannes of storingen, shut downs en 
projectengineering. 
Kortom, de ideale omgeving om je als medewerker naar hartenlust uit te leven in een technische 
omgeving! 

 
Bedrijfsgrootte 

ongeveer 200 medewerkers, waarvan 180 techniekers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans 
 
Troeven van het bedrijf 

We voorzien voor elk van onze medewerkers een groeiplan op maat zowel op vlak van salaris 
als functie. 
Op deze manier geven we jou de nodige ruimte om jezelf te ontwikkelen. 
Medewerkers van Geysen worden continu bijgeschoold. 
Het onderwerp van de opleidingen hangt af van de behoefte die op dat moment bij de 
techniekers en de klanten leeft. 
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Goelen & Gaukema HR Partners 
 
Antwerpsesteenweg 49  
2350 Vosselaar | België 
 
 
www.goelen.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Gert-Jan Claessen 
Antwerpsesteenweg 49  | 2350 Vosselaar | België 
+32 14 61 57 87 
gert-jan@goelen.be | www.goelen.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Wij rekruteren bediendeprofielen voor diverse sectoren gaande van retail, finance, logistiek, IT 
tot bouw, techniek en engineering. Wij werken met en voor grote ondernemingen en kmo’s uit 
de profit- en non-profitsector en de overheid. 
Goelen & Gaukema HR Partners is een vaste waarde in de Kempen, Noord-Limburg en 
daarbuiten. 
Wij zijn op zoek naar uiteenlopende bediende en management (trainee) profielen voor HR, IT, 
administratie, accountancy, planning, sales, marketing of logistiek. 
Dit steeds met vaste contracten. 

 
Bedrijfsgrootte 

Het Goelen & Gaukema team bestaat momenteel uit 11 gemotiveerde medewerkers. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Internationale mogelijkheden 

Goelen & Gaukema HR Partners is een vaste waarde in de Kempen, Noord-Limburg en 
daarbuiten. 
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GROEP VDH N.V. 
 
Toekomstlaan 1  
2200 Herentals | België 
 
 
www.groepvdh.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Chris Vandyck 
Toekomstlaan 1  | 2200 Herentals | België 
+32 14 25 70 46 | +32 472 01 20 96 
chris.vandyck@groepvdh.be | www.groepvdh.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Groep VDH NV maakt deel uit van de groep Willy Van Doorne International en is de officiële 
concessiehouder van Mercedes-Benz in Herentals, Mol en Diest. 
Groep VDH is uw referentiepunt voor service en verkoop van Mercedes personen-, bestel- en 
vrachtwagens. 

 
Bedrijfsgrootte 

126 medewerkers verspreid over 3 vestigingen 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Troeven van het bedrijf 

Onze troeven zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. 
'Samen, met de klant' is dan ook de slogan van Groep VDH. 
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groep Van Roey 
 
Oostmalsesteenweg 261  
2310 Rijkevorsel | België 
 
 
www.groepvanroey.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Hanne Claus 
Oostmalsesteenweg 261  | 2310 Rijkevorsel | België 
+32 3 340 17 15 | +32 497 55 06 62 
hr@vanroey.pro | www.groepvanroey.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Groep Van Roey is een familiale bouwgroep met 12 bedrijven. We bouwen samen aan 
fantastisch mooie projecten die het verschil kunnen maken in het leven van mensen omdat we 
leefbare, duurzame en betaalbare omgevingen mee vorm geven. We ontzorgen bouwheren 
door hun project te ontwikkelen, te bouwen, in te richten, te onderhouden, van duurzame 
energie te voorzien of te exploiteren. We hebben hierbij aandacht voor onze eigen collega's en 
geven hen ruimte om zichzelf te ontplooien op hun eigen tempo. We investeren in innovatie. Wij 
bouwen elke dag met mensen! 

 
Bedrijfsgrootte 

12 bedrijven, verspreid over Vlaanderen, samen goed voor meer dan 1000 medewerkers. 
 
Gewenste talenkennis 

De voertaal in onze bedrijven is het Nederlands. 
Daarnaast is het altijd een meerwaarde om een aardig mondje Frans en Engels te spreken. 

 
Internationale mogelijkheden 

Wij richten onze energie op projecten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Voor die grote internationale carrière moet je niet bij ons zijn. Voor het meewerken aan prachtige 
projecten in eigen regio, waar je later met je kinderen of kleinkinderen kan langsrijden, des te 
meer! 

 
Troeven van het bedrijf 

Onze grootste troef is zonder twijfel ons 'groep Van Roey - DNA', dat mooi vervat zit in het 
letterwoord KOERS: kwaliteit, openheid, engagement, respect en samenwerking. We dragen 
deze waarden uit, samen met al onze partners. 
Daarnaast kan je bij ons een familiale sfeer in een grote, professionele en innovatieve 
organisatie terugvinden: dat is het beste van beide werelden combineren! 
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Groep Verelst 
 
Klein Boom 15  
2580 Putte | België 
 
 
www.verelst.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Klaar Verreijdt 
Klein Boom 15  | 2580 Putte | België 
+32 15 75 37 35 | +32 477 67 40 64 
klaar.verreijdt@verelst.be | www.verelst.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Groep Verelst bestaat uit Verelst Woningbouw & Renovatie, Verelst Bedrijfsbouw & Renovatie, 
Verelst Projectbouw, Verelst Projectontwikkeling, Verelst Prefab beton- en staalstructuren en 
Resolve. 
Onze groep is al meer dan 40 jaar actief in woningbouw, semi-industrieel vastgoed, algemene 
bouw, en in staal- en betonstructuren. 
Onze 400 enthousiaste werknemers helpen ons dagelijks om al deze bouwuitdagingen in goede 
banen te leiden. 

 
Bedrijfsgrootte 

+/- 400 werknemers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Engels (pluspunt) 
 
Troeven van het bedrijf 

Bij Groep Verelst staan de waarden familie, kwaliteit, klantgerichtheid en professionele groei 
centraal. 
Kwaliteit zorgt voor tevreden klanten, partners en werknemers, die terecht trots kunnen zijn op 
de neergezette realisaties. 
Wij willen dat iedereen elke dag fun heeft in zijn/haar werk! 
Daarom kiezen we voor open communicatie en hopen wij dat iedereen zich thuis voelt in de 
Verelst familie. 
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Group De Ceuster 
 
Bannerlaan 75  
2280 Grobbendonk | België 
 
 
www.groupdc.be/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Stefanie Jacobs 
Bannerlaan 75  | 2280 Grobbendonk | België 
+32 14 28 61 94 
sja@groupdc.be | https://groupdc.be/nl/werken-bij-groupdc/openstaande-vacatures 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

GroupDC is een internationaal familiebedrijf dat in 1966 werd opgericht door Herman De 
Ceuster. Gedreven door zijn liefde voor de natuur en vanuit de overtuiging dat milieuvriendelijke 
grondoplossingen de sleutel waren tot de toekomst, breidden de werkzaamheden op korte tijd 
enorm uit. Vandaag wordt het bedrijf geleid door de tweede generatie. 
De hoofdzetel is gevestigd in Grobbendonk. De groep focust zich op 3 divisies: Plant Care, 
Animal Care en Bio Sciences. In totaal omvat GroupDC 7 bedrijven en 1 onderzoeks- en 
innovatiecentrum. Duurzaamheid is een leidraad in al onze acitiviteiten. 

 
Bedrijfsgrootte 

GroupDC telt ongeveer 450 medewerkers, verspreid over de verschillende dochterbedrijven én 
filialen in Europa en Amerika. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands: uitstekende kennis 
Engels: zeer goede kennis 
Voor bepaalde functies zijn bijkomende talen een groot pluspunt. 

 
Internationale mogelijkheden 

GroupDC heeft filialen in 6 landen in Europa, namelijk België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, 
Oostenrijk en Italië. Begin 2020 startte DCM USA op: een nieuwe markt voor organische 
meststoffen. We exporteren onze producten naar meer dan 65 landen. 

 
Troeven van het bedrijf 

We zijn een internationaal familiebedrijf, d.w.z. de professionele werking en persoonlijke 
ontwikkelingskansen van een groot bedrijf maar de warme, gemoedelijke sfeer van een 
familiebedrijf. Hier is niemand een nummer! Enthousiasme, open communicatie en loyaliteit zijn 
belangrijke waarden. Je krijgt ruimte voor eigen inbreng. Initiatief en professionaliteit worden 
hier sterk gewaardeerd! 
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Group Peeters 
 
Zavelbosstraat 3  
2200 Herentals | België 
 
 
www.grouppeeters.com/nl 

  

 

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Stien Van den Eeckhout 
Zavelbosstraat 3  | 2200 Herentals | België 
+32 486 94 68 41 
stien.vandeneeckhout@grouppeeters.com | www.grouppeeters.com/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

MEER DAN 60 JAAR ERVARING 
Ervaar de kracht van een toonaangevend specialist. 
Group Peeters is een van de grootste, zelfstandige industriële reinigingsbedrijven. 
Als familiebedrijf zijn wij na ruim 60 jaar uitgegroeid tot een internationale organisatie met bijna 
1.000 medewerkers, verschillende vestigingen op 10 locaties in België, Nederland en Duitsland 
én een internationale divisie om onze klanten wereldwijd te kunnen bedienen. 
Ook buiten kantoortijden en in het weekend! 

 
Bedrijfsgrootte 

1000 
 
Gewenste talenkennis 

NL 
 
Internationale mogelijkheden 

Ja 
 
Troeven van het bedrijf 

Marktleider in Industriële reiniging 
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Harvey Nash Belgium 
 
Nieuwe Gentsesteenweg 21 3 
1702 Dilbeek | België 
 
 
www.harveynash.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Koen Peeters 
Nieuwe Gentsesteenweg 21 3 | 1702 Dilbeek | België 
+32 2 481 61 42 | +32 479 97 77 89 
Koen.Peeters@harveynash.com | www.harveynash.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Harvey Nash is een succesvol IT rekruteringsbedrijf. Als Young Professional begeleiden wij jou, 
richting een uitdagende job en dit in vaste functies, tijdelijke opdrachten, freelance of 
consultancy. Wens je meteen je carrière uit te bouwen? Of liever eerst een opdracht als 
freelancer? Wat je plannen ook zijn, laat ze ons weten en samen gaan we op zoek naar de 
juiste match. We nemen meteen contact op en coachen je doorheen het hele rekruteringstraject. 
Tot snel? 

 
Bedrijfsgrootte 

Harvey Nash België heeft meer dan 1.500 IT & Engineering Professionals in dienst. We zijn 
best wel fier te kunnen stellen dat we samenwerken met de topbedrijven in België en bijgevolg 
aantrekkelijke werkgevers in onze portefeuille hebben. 

 
Gewenste talenkennis 

Harvey Nash is werkzaam in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Er wordt steeds gewerkt 
vanuit de vraag van de klant. Hierdoor is de vereiste talenkennis heel variërend. 

 
Internationale mogelijkheden 

Harvey Nash is een internationaal rekruteringsbedrijf. Je vindt ons terug in Europa, Azië, 
Amerika en Australië. Wereldwijd heeft de Harvey Nash Group zo'n 7.000 professionals aan de 
slag. Harvey Nash heeft ruim 40 kantoren in 4 werelddelen. 

 
Troeven van het bedrijf 

Gebeten door IT, leergierig en gemotiveerd? 
Dan is een Junior Class iets voor jou! Je stapt mee in een betaald opleidingstraject, waar je 
gedurende een aantal weken een reeks hard & soft skills aangeleerd krijgt en dit op maat van 
je toekomstige werkgever. 
Deze unieke opleiding, met vast contract, geeft jou de kans om je eigen talenten verder te 
ontplooien je carrière een vliegende start te geven. 
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Hays 
 
Brugsesteenweg 255  
8500 Kortrijk | België 
 
 
www.hays.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nathalie Van der Steichel 
Brugsesteenweg 255  | 8500 Kortrijk | België 
+32 470 19 10 44 
campus@hays.be | www.hays.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Hays België is een van de marktleiders binnen rekrutering & selectie, voor het rekruteren van 
gekwalificeerde en getalenteerde professionals op tijdelijke of permanente basis, of via 
contracting/freelance rekrutering. 
Ben je op zoek naar een job? Of wil je graag bespreken voor welke vacatures jij in aanmerking 
komt? Neem dan contact op met onze consultants. 
Wij hebben 8 kantoren in verschillende regio's, en bieden jobs in 14 verschillende divisies. 
We overlopen samen je CV en jouw professionele ambities om zo je carrière een nieuwe boost 
te geven! 

 
Bedrijfsgrootte 

We zijn een groeiend bedrijf met een 170-tal werknemers in België verspreid over acht kantoren. 
Deze kantoren zijn gelegen te Antwerpen, Herentals, Zaventem, Brussel, Louvain-la-Neuve, 
Gent, Brugge en Kortrijk. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Engels 
 
Troeven van het bedrijf 

We werken aan de hand van een diepte-interview en er is persoonlijke begeleiding door 1 
consultant, die alles kent van de arbeidsmarkt. Onze consultants hebben een expertise 
opgebouwd in één van deze divisies: Construction - Engineering - Purchasing & Logistics - IT - 
Marketing - Sales, Retail - Office Professionals - HR - Legal - Banking & Insurance - 
Accountancy & Finance - Life Sciences 
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HYE nv 
 
Kruibeeksesteenweg 162  
2070 Burcht | België 
 
 
www.hye.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Linda Van Damme 
Kruibeeksesteenweg 162  | 2070 Burcht | België 
+32 3 250 13 82 | +32 486 48 81 76 
linda.vandamme@hye.be | www.hye.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Hye NV is een toonaangevend bedrijf in de waterbouwwerken. Onze ervaring hebben wij 
opgebouwd door het uitvoeren van alle mogelijke waterbouwkundige werken op, onder, naast 
en boven het water: 
- kaaimuren, steigers en jetty's 
- bruggen 
- dijkwerken en sluizen 
- heiwerken 
- staalconstructies 
- hijs- en montagewerken, wrakkenberging 
- baggerwerken 
- bodemsanering en milieuwerken 
In het kader van de nieuwe geldende regels inzake de milieuwetgeving hebben wij onze 
milieuwerken sterk uitgebreid. 

 
Bedrijfsgrootte 

Elke dag bouwen er 170 gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers mee aan het succes 
van Hye nv. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - Engels 
 
Troeven van het bedrijf 

Je krijgt bij HYE nv de vrijheid om je carrièrepad uit te stippelen. 
Voortdurend passeren professionele kansen, aan jou om ze zelf op te pikken. 
Hou je kennis messcherp door doelgerichte opleidingen, no-nonsense en straight to the point.  
Ontdek alle nieuwigheden binnen de sector en verwerk ze in vooruitstrevende systemen die 
respect afdwingen 
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Hyperion Group 
 
Veldkant 35C  
2550 Kontich | België 
 
 
www.hyperion.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Joyce Stroeckx 
Veldkant 35C  | 2550 Kontich | België 
+32 476 60 26 65 
joyce.stroeckx@hyperion.be | www.hyperion.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Wij zijn een uitgebreid netwerk van getalenteerde IT & digital experts, gepassioneerde 
ondernemers en digitale pioniers. Een multidisciplinair team dat beweegt, denkt en creëert als 
één. 

 
Bedrijfsgrootte 

Binnen Hyperion Group bestaan we momenteel uit meer dan 30 dochterbedrijven en een 400 
tal medewerkers binnen het IT en digital landschap. Als groep maken we daarnaast ook deel 
uit van het Cronos verhaal. 

 
Gewenste talenkennis 

We werken zowel met Nederlandstalige als anderstalige medewerkers samen. De voertaal 
binnen de organisatie is dan ook NL/ENG. Afhankelijk van het dochterbedrijf wordt er een 
andere klemtoon gelegd. 

 
Internationale mogelijkheden 

Met enkele van onze dochterbedrijven verkennen we binnen Hyperion Group reeds de 
internationale markt. Zo hebben we vanuit Elevate-IT reeds een departement in Spanje, 
waarnaast ze spoedig ook richting Frankrijk uitbreiden. 

 
Troeven van het bedrijf 

Bij Hyperion Group zijn we een organisatie waar we de mens centraal zetten, zowel in service 
naar klanten alsook onze samenwerking met collega's. 
We staan erom bekend kwaliteit te leveren en willen daarnaast ook investeren in onze mensen 
door hen alle kansen te bieden om steeds te blijven groeien. 
We zijn ambitieus, resultaatgericht én vinden tenslotte de fun factor ook erg belangrijk! 
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Hysopt NV. 
 
Bredabaan 837  
2170 Merksem | België 
 
 
www.hysopt.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kristof Janssens 
Bredabaan 837  | 2170 Merksem | België 
+32 476 63 66 42 
kristofj@hysopt.com | www.hysopt.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Hysopt is een unieke ontwerpsoftware die bouwheren helpt om een maximaal rendement uit 
hun verwarmings- en koelinstallaties te halen. In samenwerking met installatiebedrijven en 
studiebureaus zorgen wij ervoor dat uw jaarlijkse energierekening met 10 tot 50% daalt. 
Bovendien mag u rekenen op lagere onderhoudskosten, meer comfort, kwaliteit en 
duurzaamheid. Onze software zorgt ervoor dat u op installatie, onderhoud en energie bespaart 
door uw verwarmings- en koelinstallaties met onze software tot in het kleinste detail hydraulisch 
te optimaliseren. 

 
Bedrijfsgrootte 

Scale-up. Het team bestaat uit ongeveer 20 werknemers, die onderverdeeld zijn in 3 groepen. 
1. Sales team 
2. Engineers - Delivery team 
3. IT - Development team 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Engels zijn vereist 
 
Internationale mogelijkheden 

Het Hysopt team is zich aan het uitbreiden in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 
 
Troeven van het bedrijf 

Hysopt bestaat uit een jong team die opzoek zijn naar gemotiveerde nieuwelingen die ons bedrijf 
versterken met hun kennis en motivatie. 
We zijn een groeiend bedrijf met een open werksfeer. 
Met onze software zijn we van plan om heel de wereld te veroveren. 
Stap jij mee aan boord van dit geweldige team?! 
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I-care Group 
 
Interleuvenlaan 64  
3001 Heverlee | België 
 
 
www.icareweb.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Björn Jacobs 
Interleuvenlaan 64  | 3001 Heverlee | België 
+32 16 40 01 36 | +32 490 11 05 64 
bjorn.jacobs@icareweb.com | www.icareweb.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Sinds 2004 is I-care de internationale leider in Industrial Asset Health Management. Wij zijn 
uitgegroeid tot de referentie in Predictive Maintenance en Reliability Engineering. 
Vanuit de hoofdzetel in België en de 25 vestigingen in Europa, de VS en Azië staan onze ruim 
400 engineers klanten wereldwijd te dienst met een uitgebreid gamma producten, trainingen en 
services. 
We adviseren en begeleiden klanten in het verbeteren van de betrouwbaarheid van hun assets, 
duurzaamheid, veiligheid en energie-efficiëntie. 

 
Bedrijfsgrootte 

Omzet: euros 60 mln 
Aantal werknemers: 600 
Vestigingen: 15 landen 

 
Gewenste talenkennis 

Naast het Nederlands word je geacht je ook te kunnen uitdrukken in het Engels. 
 
Internationale mogelijkheden 

Onze klanten zijn veelal grote internationale organisaties die onze hulp wereldwijd inschakelen. 
We beschouwen reizen als een verruiming van je ervaring, niet als een noodzaak. 

 
Troeven van het bedrijf 

Onze enorme (internationale) groei biedt heel wat mogelijkheden om je loopbaan te sturen in 
diverse richtingen: technisch, commercieel, management ... 
Wij investeren continu in onze mensen, vanaf je eerste dag. Onze functies zijn uitdagend en je 
moet er wat voor over hebben, maar we maken ook veel fun. 
Onze 3 kernwaarden: 

1. Performance 
2. Sustainability 
3. Respect 
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IBS Bouw 
 
Slekkenstraat 12  
9120 Melsele | België 
 
 
www.ibs-bouw.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Glenn Roelandt 
Slekkenstraat 12  | 9120 Melsele | België 
+32 3 260 16 00 | +32 477 98 41 52 
glenn.roelandt@ibs-bouw.be | www.ibs-bouw.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

IBS Bouw (opgericht in 1993) specialiseert zich in industriële en residentiële bouwprojecten met 
een hoog maatwerkgehalte waarbij kwaliteit en veiligheid centraal staan. Onze slagzin ‘we 
construct customer satisfaction’ proberen wij dagdagelijks te realiseren door te focussen op 
onze 4 kernwaarden namelijk: service, medewerkers, veiligheid en inventiviteit. 
IBS kort samengevat: 
- Familiebedrijf met open bedrijfscultuur - 150 werknemers - 60 miljoen euro omzet per jaar 
- Focus op industriebouw (enkele klanten: Nike, BASF en Pfizer) 
- Sterke nadruk op veiligheid (VCA-Petrochemie) 

 
Bedrijfsgrootte 

IBS Bouw is een klasse 8 aannemingsbedrijf met een omzet van +- 60 miljoen euro per jaar en 
telt ca. 150 medewerkers waarvan een 60-tal bedienden en een 90-tal arbeiders. 

 
Gewenste talenkennis 

IBS Bouw is een Belgisch bouwbedrijf waarbij Nederlands de voertaal is. 
In de bouwwereld is het handig om ook een goede kennis van het Engels en Frans te hebben. 

 
Internationale mogelijkheden 

IBS Bouw is hoofdzakelijk actief op de Belgische markt. 
 
Troeven van het bedrijf 

- Familiebedrijf met open bedrijfscultuur. 
- Jong en dynamisch team. 
- Uitdagende projecten (denk aan tankparken, magazijnen, waterzuiveringsinstallaties 
enzovoort). 
- Ruime ervaring in het opleiden en integreren van jonge talenten. 
- Tal van horizontale alsook verticale doorgroeimogelijkheden. 
- Uitstekende teamspirit (wij organiseren o.a. jaarlijks een ski-reis voor al onze bedienden). 
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ie-net ingenieursvereniging vzw 
 
Desguinlei 214  
2018 Antwerpen | België 
 
 
www.ie-net.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Toon de Bruyn 
Desguinlei 214  | 2018 Antwerpen | België 
+32 3 260 08 65 
toon.de.bruyn@ie-net.be | www.ie-net.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

ie-net is een onafhankelijke ingenieursvereniging die ingenieurs verbindt en bijdraagt tot een 
optimale inzet van technologie en wetenschap in de maatschappij. 
ie-net behartigt de belangen van ingenieurs, ondersteunt ingenieurs in hun beroepsuitoefening 
door het aanbieden van netwerkactiviteiten binnen hun vakdomein, maakt de waarde van 
technologie in de samenleving zichtbaar. 

 
Bedrijfsgrootte 

ie-net brengt technologie en techniek op het voorplan, dit in een nauwe relatie tot actuele socio-
economische thema's, en duidt de bijdrage, zowel van het individu als de groep, aan de 
handhaving en ontwikkeling van de welvaart van de maatschappij. 

 
Gewenste talenkennis 

ie-net zal alle technisch-geïnspireerden motiveren om een voortrekkersrol op te nemen in de 
diverse sectoren en disciplines. 

 
Internationale mogelijkheden 

ie-net inspireert en motiveert om, in de technologisch en maatschappelijk snel evoluerende 
geglobaliseerde wereld, actief mee te werken aan de versterking en vernieuwing van de 
industriële productie en het dienstenaanbod om het welvaartspeil van onze regio en land hoog 
te houden. 

 
Troeven van het bedrijf 

Registreer je nu op onze website: www.ie-net.be  
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imec 
 
Kapeldreef 75  
3001 Leuven | België 
 
 
www.imec-int.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Chris Beenders 
Kapeldreef 75  | 3001 Leuven | België 
+32 16 28 36 23 
jobs@imec.be | www.imec-int.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Looking for a technical or engineering job? Our cleanrooms are equipped with state-of-the-art 
technology. We're not exaggerating when we say the world's best infrastructure is in there. 
Being a world leader in nanotechnology, we simply can't work without it. If you're dreaming of 
working in a unique environment, grab your chance. As our cleanroom is on duty 24/7, working 
in the cleanroom means working in shifts. Sound scary? Well, it isn't. Because working in shifts 
results in job variety and interesting benefits. And above all, it boosts your work-life balance. 

 
Bedrijfsgrootte 

As a trusted partner for companies, start-ups and universities we bring together more than 5000 
expert researchers from over 95 nationalities. 
Imec's turnover for 2020 is 680,000,000 Euro. 

 
Gewenste talenkennis 

A fluent knowledge of English is a must. Knowledge of Dutch is an asset. 
 
Internationale mogelijkheden 

Imec, headquartered in Leuven/Belgium, has 12 offices in three continents. 
Besides our headquarters in Leuven, imec has offices in Antwerp, Gent, Genk, Brussels, 
distributed R&D groups at a number of Flemish universities and offices in the Netherlands, USA, 
China, India and Japan. 

 
Troeven van het bedrijf 

We offer you the opportunity to join one of the world’s premier research centers in 
nanotechnology. 
With your talent, passion and expertise, you’ll become part of a team that makes the impossible 
possible. Together, we shape the technology that will define the society of tomorrow. 
We are committed to being an inclusive employer 
(http://www.imec-int.com/en/careers#diversity).  
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In The Pocket 
 
Sassevaartstraat 46 401 
9000 Gent | België 
 
 
www.inthepocket.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Caro Demaecker 
Sassevaartstraat 46 401 | 9000 Gent | België 
+32 9 234 34 25 | +32 475 64 49 60 
caro.demaecker@inthepocket.com | www.inthepocket.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

In The Pocket represents a new generation of digital services. 
We are a complete delivery organization that can design and deliver digital products and 
platforms from end to end. We also support digital roadmaps in the area’s of ML, Strategy, 
Architecture, Software Engineering and UX. 
The company has acquired an extensive amount of knowledge about mobile, web & cloud, AR 
& VR and machine learning. 
We are a place for spirited and skilled people who aim to create the best digital products. 

 
Bedrijfsgrootte 

With a talented in-house team of over 150 strategists, designers and engineers, it possesses 
every skill to turn a digital business strategy into an actual roadmap and product success. 
Since its founding, it has created over 500 digital products and services for brands like Barco, 
Colruyt, Itsme, .. 

 
Gewenste talenkennis 

Our main language is English at In The Pocket. 
 
Internationale mogelijkheden 

We have great offices with amazing views and are proud to call Ghent and Leuven our homes. 
 
Troeven van het bedrijf 

Imagining what the future looks like is cool, helping create it is even cooler. 
In The Pocket is a place for passionate and skilled people who aim to create the best digital 
products. 
We rely on trust and openness and sharing our learning curve. 
There’s time to experiment and budget to develop yourself. 
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INEOS 
 
Nieuwe Weg 1  
2070 Zwijndrecht | België 
 
 
www.ineos.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kristel Michiels 
Nieuwe Weg 1  | 2070 Zwijndrecht | België 
+32 3 250 93 35 
kristel.michiels@ineos.com | www.ineos.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

INEOS is one of the largest petrochemical companies in the world, employing around 22,000 
people across 183 sites in 26 countries. With annual sales of $60bn, we have grown rapidly in 
the petrochemicals sector over the past 20 years. In many of the markets we operate in, we are 
number one in the world. 

 
Bedrijfsgrootte 

>20000 employees 
 
Gewenste talenkennis 

Dutch, Englisch 
 
Internationale mogelijkheden 

Due to our decentralised structure, INEOS can provide careers for engineers who wish to remain 
located in Belgium within a particular business and we can also provide an international career 
in engineering and operations. Those who aspire to be future leaders are likely to be 
internationally mobile. 

 
Troeven van het bedrijf 

We are a unique, non-hierarchical organisation giving graduates direct access to senior 
management. 
If you thrive on a challenge and are prepared to push yourself, then INEOS’ open and direct 
approach to business will give you the opportunity to develop quickly, in a real job with real 
responsibilities from day one. 
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Infrabel 
 
Marcel Broodthaersplein 2  
1060 Brussel | België 
 
 
www.infrabel.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Alexandra Anastasescu 
Marcel Broodthaersplein 2  | 1060 Brussel | België 
+ 32 2 526 34 69 | +32 490 47 15 94 
alexandra.anastasescu@infrabel.be | www.infrabel.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, 
bruggen, tunnels, overwegen en seinen. Ook sturen we alle treinen aan die op ons spoornet 
rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. 
Met zo'n 10.000 medewerkers werken we elke dag aan een veilig, modern & kwalitatief 
spoorwegnet. Dit is onze bijdrage aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving. Stuk voor 
stuk gepassioneerde medewerkers die uitblinken in hun vakgebied en elke dag hun talenten 
inzetten voor hun job. 

 
Bedrijfsgrootte 

10.000 werknemers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

Niet van toepassing 
 
Troeven van het bedrijf 

Word ondernemer van je carrière: Bij ons ben jij aan zet! 
Bij Infrabel Academy leren we je alle kneepjes van het vak en geven we samen met jou richting 
aan je carrière. 
Groei op je eigen tempo. Een gezonde balans tussen werk en vrije tijd maakt een mens gelukkig.  
Wij bieden jou de flexibiliteit en de ruimte om te leven en werken op jouw ritme. 
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INGENIUM 
 
Nieuwe Sint-Annadreef 23  
8200 Brugge | België 
 
 
www.ingenium.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Ellen Dhaese 
Nieuwe Sint-Annadreef 23  | 8200 Brugge | België 
+32 50 40 45 30 
jobs@ingenium.be | www.ingenium.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Wij zijn lifecycle-ingenieurs - idealistische genieën, zeg maar. We geloven dat we van de wereld 
een betere plek kunnen maken. Als experten in engineering, met verantwoordelijkheidszin. En 
altijd duurzaam. 
We creëren intelligente, technische installaties voor de gebouwen van morgen. Onze expertise 
omvat vier domeinen: consultancy, engineering, commissioning en optimisation. 
We verleggen de grenzen van duurzaamheid - sustainability. En zijn de pioniers van 
‘plustainability', want ook comfort, welzijn, gezondheid en veiligheid staan bij ons voorop. 
We bring buildings to life, for life. 

 
Bedrijfsgrootte 

100 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, basiskennis Frans, basiskennis Engels 
 
Troeven van het bedrijf 

Bij ons kun je rekenen op: 
- een projectcoach én peter/meter 
- een familiale sfeer waar openheid, out-of-the-box denken en constructieve samenwerking 
met je collega's (veel) belangrijker is dan strikte hiërarchie 
- een constant groeiende werkgever, die alle perspectieven biedt om je verder te ontwikkelen  

Je weet je te identificeren met onze waarden: 
- We Respect, 
- We Excel, 
- We Inspire, 
- We Share. 
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IS4U 
 
Veldkant 33 B 
2550 Kontich | België 
 
 
www.is4u.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Cindy Van den Hoecke 
Veldkant 33 B | 2550 Kontich | België 
+32 471 88 37 55 
cindy.vandenhoecke@cronos.be | www.is4u.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

IS4U is gespecialiseerd in identiteits- en toegangsbeheer in verschillende markten. 
Als het IAM competentiecentrum van de Cronos Groep, heeft IS4U meer dan 12 jaar ervaring 
op het gebied van IAM en heeft het een ruime ervaring op vlak van IDM / AM / IGA-
implementaties. 
Ons team, bestaande uit meer dan 35 consultants, voert studies uit, stelt RFP's op, helpt onze 
klanten bij het selecteren van de juiste tooling en biedt end-to-end implementaties, hosting, 
beheer en 24/7 ondersteuning voor IAM-omgevingen gebouwd met verschillende 
technologiestacks. 
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Isabel group 
 
Keizerinlaan 13/15  
1000 Brussels | België 
 
 
www.isabelgroup.eu/en 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Boris Hazaer 
Keizerinlaan 13/15  | 1000 Brussels | België 
+32 497 64 80 09 
bhazaer@isabelgroup.eu | www.isabelgroup.eu/en 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Since 1995, Isabel Group has grown as a Belgian company and as one of the most important 
providers of multi-bank services for professional users. 
We have become the largest fintech company in Belgium. 
Recognised as ‘trusted market infrastructure’, we are a reliable and solid link between the 
corporate world, accountancy firms, banks, software suppliers and consumers. 

 
Bedrijfsgrootte 

With more than 340 experts and a driven focus on the corporate world, we offer our clients a full 
range of financial solutions and support at every step on their journey. 

 
Gewenste talenkennis 

English, Dutch or French 
 
Internationale mogelijkheden 

We have offices in Belgium and France and our solutions are being used across several 
European countries. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Flex Income Plan 
- Hybrid remote work 
- Personal development plan 
- Premium tools 
- Innovating impactful fintech projects 
- IsaFun surprises (also at home!) 
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Isolatie & Renovatie Verhoeven 
 
Leuvensesteenweg 51 1 
1910 Kampenhout | België 
 
 
www.isolatieverhoeven.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sven Verhoeven 
Leuvensesteenweg 51 1 | 1910 Kampenhout | België 
+32 477 41 55 99 
sven@isolatieverhoeven.be | www.isolatieverhoeven.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Isolatie & Renovatie Verhoeven is een stabiele familiale bouw-KMO met een rijke geschiedenis.  
Ons team biedt zijn klanten sinds 1982 expertise in excellent isoleren en zorgeloos renoveren.  
Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van thermische en akoestische isolatiematerialen tot en 
met de volledige afwerking van zolder- en leefruimten. 
Als isolatie- en renovatiebedrijf zijn wij gekend voor onze A tot Z-aanpak: ons deskundig Advies 
resulteert in een Zorgeloos totaalproject met extra wooncomfort als doel. 
"Doen wat we beloven" is ons motto, dit wordt door onze klanten erg geapprecieerd. 

 
Bedrijfsgrootte 

20 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Voertaal Nederlands. 
Kennis Frans/Engels is een pluspunt maar geen must. 

 
Troeven van het bedrijf 

Isolatie & Renovatie Verhoeven werkt met eigen personeel, sterke merken en de beste 
technologieën. 
Je komt terecht in een familiale KMO met korte communicatielijnen en een informele werksfeer.  
Door te luisteren en met de klant mee te denken garanderen wij klantgericht maatwerk en 
deskundig advies. 
Als teamspeler bezit ook jij die klant- en servicegerichte ingesteldheid? Welkom! 
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J-Tec Material Handling 
 
Lieven Gevaertstraat 11  
2950 Kapellen | België 
 
 
www.j-tec.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Zaineb El Miniti 
Lieven Gevaertstraat 11  | 2950 Kapellen | België 
+32 3 660 51 87 
zaineb.elminiti@j-tec.com | www.j-tec.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

J-Tec Material Handling is een process engineering partner gedurende het gehele project: vanaf 
het conceptuele ontwerp, via gedetailleerde proces- en concept engineering, inkoop en 
productie, tot installatie en inbedrijfstelling, zelfs training en onderhoud indien nodig. Elk project 
is anders. 
Dankzij onze hooggekwalificeerde en ervaren in-house engineers zijn wij in staat onze klanten 
te ondersteunen tijdens elke projectfase, waar ook ter wereld. 

 
Bedrijfsgrootte 

We zijn een sterk groeiend bedrijf, momenteel hebben we 176 werknemers. Het voorbije jaar 
verwelkomden we meer dan 20 nieuwe collega's! 

 
Gewenste talenkennis 

Een goede kennis van Engels is zeer belangrijk. Extra talen zijn altijd een troef! 
 
Internationale mogelijkheden 

Het J-Tec hoofdkantoor bevindt zich in Kapellen, België (ten noorden van Antwerpen). 
We hebben internationale vestigingen in Rayong, Thailand; Houston, Texas, US en Moldavië. 

 
Troeven van het bedrijf 

Een goede sfeer, cultuur en gezelligheid zijn enorm belangrijk bij J-Tec! 
Daarbij krijgen onze medewerkers een verscheidenheid aan interessante projecten, met de 
nodige professionele uitdagingen en een flinke dosis verantwoordelijkheid en autonomie bij het 
uitwerken ervan. 



  
Virtuele Jobbeurs Campus De Nayer 

Thomas More en KU Leuven 
8 maart 2022 

Bedrijvengids – pagina 135 

Ç 

JACK BOULDER 
 
Lange Lozanastraat 142  
2018 Antwerpen | België 
 
 
www.jackboulder.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Bob Buelens 
Lange Lozanastraat 142  | 2018 Antwerpen | België 
+32 492 51 96 55 
bob@jackboulder.be | www.jackboulder.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

JACK BOULDER begeleidt je naar een nieuwe uitdaging in de bouwsector. Door onze 
uitgebreide marktkennis kunnen we je helpen potentiële werkgevers met elkaar te vergelijken. 
Naargelang jouw noden en wensen selecteren we de beste bedrijven die bij jou en je interesses 
aansluiten. We vormen een partnership om dit doel te bereiken, doorheen ons traject coachen 
en begeleiden we je naar jouw droomjob. 

 
Bedrijfsgrootte 

Bob, Matthias en Simon zijn de oprichters van JACK BOULDER. 
Samen combineren ze 30 jaar hands-on rekruteringservaring binnen verschillende sectoren: 
Bouwsector, Engineering, IT en Digital. 
Daarnaast wordt JACK BOULDER ondersteunt door Klaas en Desirée in HR en Marketing. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels en Frans. 
 
Internationale mogelijkheden 

JACK BOULDER is actief op de Belgische arbeidsmarkt voor haar nationale en internationale 
partners in de bouwsector. 

 
Troeven van het bedrijf 

Waarom JACK BOULDER? 
- Wij helpen jou bij het vinden van je droomjob (nieuwe werkgever). 
- Duidelijke en transparante werkprocessen. 
- Sterke domein- en marktkennis. 
- Coaching en advies om de slaagkansen te maximaliseren. 
- Directe en open communicatie. 
- Exclusieve jobs. 
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Jan De Nul 
 
Tragel 60  
9308 Aalst | België 
 
 
jandenul.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Valérie Lentacker 
Tragel 60  | 9308 Aalst | België 
+32 53 53 77 77 
valerie.lentacker@jandenul.com | jandenul.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

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

 
Bedrijfsgrootte 

Dankzij bijna 7500 gedreven en getalenteerde medewerkers werden wij over de jaren heen een 
solide referentie in ons vak. 

 
Gewenste talenkennis 

Kennis van het Engels is vereist voor functies in het buitenland. 
 
Internationale mogelijkheden 

Diverse jobmogelijkheden en projecten wereldwijd. 
 
Troeven van het bedrijf 

Door de sterke nationale en internationale groei kent Jan De Nul geen strakke bedrijfscultuur. 
Ondanks de expansie blijft het uitgesproken familiale karakter behouden. 
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JooS Consulting 
 
Galileilaan 18  
2845 Niel | België 
 
 
www.joosconsulting.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Julie Tilborghs 
Galileilaan 18  | 2845 Niel | België 
+32 3 361 14 78 | +32 475 77 76 14 
julie.tilborghs@joosconsulting.be | www.joosconsulting.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Wij zijn een groep van consultancy partners in Finance (JooS Consulting), HR (PZ) en Supply 
Chain (Supply Change). 
Bij JooS Consulting word je als consultant ingezet op projecten binnen finance, accounting & 
credit. 
Als PZ consultant word je ingezet op projectbasis bij onze klanten binnen de verschillende HR 
domeinen (payroll, rekrutering, l&d, hr officer...). 
Bij Supply Change, opgericht in 2021, ga je aan de slag als consultant op projecten binnen 
supply chain. Dit kan gaan van procesoptimalisatie tot productieplanning, van inventory tot 
supply planning, en zo veel meer! 

 
Bedrijfsgrootte 

Middelgroot Belgisch bedrijf. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels en Frans. 
 
Internationale mogelijkheden 

Benelux 
 
Troeven van het bedrijf 

We bundelen de krachten om samen de ideale werkomgeving te creëren voor onze 
professionals. 
Zo bieden we elk van hen uitdagende projecten, individuele coaching en premium opleidingen.  
En streven we voortdurend naar het juiste evenwicht tussen professionele ontwikkeling én de 
kostbare tijd daarbuiten. 
Want persoonlijke groei, dat staat voor ons voorop. #weareunited 
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Jungheinrich 
 
Esperantolaan 1  
3001 Leuven | België 
 
 
www.jungheinrich.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kevin Marteaux 
Esperantolaan 1  | 3001 Leuven | België 
+32 16 39 87 93 | +32 495 58 50 12 
kevin.marteaux@jungheinrich.be | www.jungheinrich.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Ken jij Jungheinrich vooral van onze bekende gele vorkheftrucks? Dan hebben wij een 
verrassing voor je: sinds 1953 zijn wij Europees marktleider op het gebied van intern transport 
en opslagsystemen, van trucks tot en met complete magazijninrichtingen voor distributiecentra.  
Werken bij Jungheinrich betekent dus werken bij een dynamische onderneming met in totaal 
meer dan 18.000 medewerkers in 39 landen. 
Daarnaast heerst bij ons de collegiale sfeer van een familiebedrijf. 
Met goede arbeidsvoorwaarden en volop kansen om je verder te ontwikkelen, voor welke functie 
je ook solliciteert. 

 
Bedrijfsgrootte 

In België 250 medewerkers. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Internationale mogelijkheden 

Wereldwijd 18000 werknemers. 
 
Troeven van het bedrijf 

Jungheinrich is een stabiel en groeiend internationaal bedrijf, waar je goede basisopleiding krijgt 
en regelmatige bijscholingen. 
Met een volledig uitgeruste servicewagen, werk je in je eigen gekende regio. 
Je competitief salaris wordt nog uitgebreid met verschillende extralegale voordelen. 
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KBC 
 
Havenlaan 2  
1080 Brussel | België 
 
 
www.kbc.be/jobs 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Valérie Onclin 
Havenlaan 2  | 1080 Brussel | België 
+32 2 448 48 18 
jobs@kbc.be | www.kbc.be/jobs 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Als grootste Belgische bank-verzekeraar hebben we de ambitie om de dromen van onze klanten 
waar te maken. Hiervoor bouwen we elke dag aan ideeën en oplossingen waarbij onze klant 
centraal staat. 
Al onze medewerkers spelen een belangrijke rol in deze uitdaging. Zij zijn de 'makers' die elke 
dag het beste van zichzelf geven met gedurfde initiatieven, digitale oplossingen en innovatieve 
toepassingen. 
Zo bouwen we samen aan de toekomst. 
Wil jij ook deel uitmaken van Team Blue? Neem dan snel een kijkje op www.kbc.be/jobs of volg 
KBC via LinkedIn. 

 
Bedrijfsgrootte 

- 42.000 medewerkers wereldwijd 
- Waarvan 12.500 in België 

 
Gewenste talenkennis 

Voertaal is Nederlands. 
 
Troeven van het bedrijf 

Een dynamische werkomgeving met een open cultuur en aangename werksfeer. 
Een intensieve, functiegerichte opleiding. Na deze opleiding voel je je helemaal thuis in de 
commerciële bank- en verzekeringswereld. 
Een competitief verloningspakket, aangevuld met een ruim pakket aan aanvullende voordelen 
en personeelsvoorwaarden op onze bank- en verzekeringsproducten. 
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Kemin 
 
Toekomstlaan 42  
2200 Herentals | België 
 
 
www.kemin.com/eu/en/home 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Veronique Hamal 
Toekomstlaan 42  | 2200 Herentals | België 
 
veronique.hamal@kemin.com | www.kemin.com/eu/en/home 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

We are visionaries who see things differently and are inspired by the world around us. We have 
been dedicated to using applied science to improve the quality of life for over half a century. 
Kemin maintains top-of-the-line manufacturing facilities where over 500 specialty ingredients 
are made for humans and animals in the global feed and food industries, as well as the health, 
nutrition, beauty and textile markets. 
We provide product solutions and options to customers in more than 120 countries. 
In 1970, Kemin established our first regional headquarters in Herentals. 

 
Bedrijfsgrootte 

A privately held, family-owned and operated company, Kemin has more than 2,800 global 
employees. Where +- 280 are located in Herentals. 

 
Gewenste talenkennis 

- Working language: Dutch and English 
- Other languages skills are a plus 

 
Internationale mogelijkheden 

We operate in 90 countries including manufacturing facilities in Belgium, Brazil, China, India, 
Italy, Russia, Singapore, South Africa and the United States. International jobs and travel are 
possible! 

 
Troeven van het bedrijf 

International company, where the sky is the limit. 
You get the change to take initiatives and develop yourself. 
We offer a competitive salary package, robust health and wellness support and continue 
learning opportunities. 
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Keyrus nv 
 
Nijverheidslaan 3-Feb  
1853 Strombeek Bever | België 
 
 
www.keyrus.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
James Applebee 
Nijverheidslaan 3-Feb  | 1853 Strombeek Bever | België 
+32 2 706 05 00 | +32 474 520 509 
james.applebee@keyrus.com | www.keyrus.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Keyrus, bron van toegevoegde waarde in het tijdperk van digitaal en data. Keyrus streeft ernaar 
bedrijven te helpen voordeel te halen uit het data- en digitale paradigma om hun prestaties te 
verbeteren, hun transformatie te vergemakkelijken en te versnellen en nieuwe aanjagers van 
groei, concurrentievermogen en duurzaamheid te genereren. Keyrus België heeft meer dan 200 
hoog opgeleide consultants in dienst en maakt deel uit van de internationale Keyrus Group, een 
internationale speler in consulting en technologieën en een specialist in Data en Digitaal. 

 
Bedrijfsgrootte 

+3500 employees worldwide 
 
Gewenste talenkennis 

Engels: eerste keuze 
Nederlands: tweede keuze 
Frans: derde keuze 

 
Internationale mogelijkheden 

Met meer dan 3500 medewerkers in 20 landen, biedt de Keyrus Group de prestaties, 
degelijkheid en knowhow van een grote professionele dienstverlenener, met behoud van de 
flexibiliteit van een jong bedrijf. 

 
Troeven van het bedrijf 

Keyrus biedt een werkomgeving die de beste mensen in onze sector aantrekt. 
U krijgt ondersteuning en advies van de ervaren consultants en ontvangt persoonlijke coaching.  
Keyrus biedt een werkomgeving met bewegingsvrijheid, maar ook een ondersteunend netwerk 
dat u helpt om zelfstandig te worden met een gedisciplineerde en doelgerichte aanpak. 
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KH Engineering Belgie 
 
Roderveldlaan 1 2 
2600 Berchem | België 
 
 
www.khe.eu 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Katrien Van den Wyngaert 
Roderveldlaan 1 2 | 2600 Berchem | België 
+32 3 206 07 40 |  
careersbelgium@khe.eu | www.khe.eu 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

KH Engineering heeft zich in België stevig verankerd in Antwerpen / Vlaanderen met haar 
kantoor in Berchem. 
In nauwe samenwerking met onze Nederlandse collega's (Amsterdam - Schiedam) werken we 
aan de groei van ons kantoor. 
KH Antwerpen richt zich vooral op de chemie en petrochemische sector, maar zoekt steeds 
nieuwe uitdagingen voor het bedrijf en zijn medewerkers binnen verschillende sectoren. 

 
Bedrijfsgrootte 

KH Antwerpen heeft +/- 120 personen actief op projecten. 
Over alle vestigingen van KH (Nederland en Belgie) zijn er +/- 600 mensen actief. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands is de voertaal binnen ons kantoor. Voor onze klanten is een goede kennis van het 
Engels belangrijk. 

 
Internationale mogelijkheden 

KH Engineering is vooral actief in de Benelux, maar heeft in het verleden internationale 
projecten afgewerkt. De kans dat je naar het buitenland wordt gedetacheerd is hier echter 
miniem. 

 
Troeven van het bedrijf 

KH Engineering Antwerpen bestaat uit een gezellige groep vaste medewerkers, 
onderaannemers en zelfstandigen. 
Allen werken zij samen om de gemaakte afspraken na te komen en onze klanten tevreden te 
stellen. 
Naast de klantentevredenheid werkt KH aan zijn personeelstevredenheid. 
De open indeling van het kantoor bevordert de samenwerking tussen de verschillende 
disciplines. 
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KPMG België 
 
Luchthaven Brussel Nationaal 1K  
1930 Zaventem | België 
 
 
careers.kpmg.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Armanda Khadirin 
Luchthaven Brussel Nationaal 1K  | 1930 Zaventem | België 
+32 2 708 43 00 
akhadirin@kpmg.com | careers.kpmg.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Legal, Advisory and 
Accounting services. 
In Belgium we have 1600 professionals working together to deliver value. 
Are you looking for an internship or fixed position within Technology or Accountancy? This is 
your place to be! 
We truly believe open-minded, passionate, and flexible people are the heartbeat to our success.  
We lead by example throughout an open, honest, and collaborative culture that brings added 
value for higher quality. 

 
Bedrijfsgrootte 

1600 
 
Gewenste talenkennis 

ENG - FR - NL 
 
Internationale mogelijkheden 

KPMG is a global network of professional firms. 
 
Troeven van het bedrijf 

We offer great career perspectives, while supporting our employees throughout their entire 
journey with outstanding training & development initiatives and an open culture. 
We are known for providing excellent quality, offering students the possibility to become 
specialists in their field and to be top of the market. 
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KU Leuven 
 
Parijsstraat 72b  
3000 Leuven | België 
 
 
www.kuleuven.be/personeel/jobsite 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sammy Brié 
Parijsstraat 72b  | 3000 Leuven | België 
+32 16 37 37 24 
rekrutering@kuleuven.be | www.kuleuven.be/personeel/jobsite 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel 
fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en 
multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen 
met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. 
Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk 
onderzoek op hoog niveau. 
Leuven is een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, 
op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van België. 

 
Bedrijfsgrootte 

Als één van de grootste werkgevers van België bieden we werkgelegenheid aan meer dan 
13.000 personeelsleden in een ruime variëteit aan functies. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

ja 
 
Troeven van het bedrijf 

Plaats voor talent, wie je ook bent 
Werken bij KU Leuven? Dat is werken bij een topwerkgever, in een uitdagende, internationale 
omgeving die je een brede waaier aan jobs biedt. 
Aan de slag als academicus of in een administratieve functie? Je komt terecht in een wereld 
waarin nieuwe ideeën kleine en grote grenzen kunnen verleggen. 
Zin om daaraan mee te werken, elke dag opnieuw? 
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KVIM vzw 
 
Jan-Pieter De Nayerlaan 5  
2860 Sint-Katelijne-Waver | België 
 
 
www.kvim.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nancy Vercammen 
Jan-Pieter De Nayerlaan 5  | 2860 Sint-Katelijne-Waver | België 
+32 3 260 08 51 | +32 498 12 18 11 
nancy.vercammen@ie-net.be | www.kvim.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

ALUMNIVERENIGING VAN CAMPUS DE NAYER. 
 
Bedrijfsgrootte 

KVIM is als Alulmnivereniging lid en aangesloten bij AIKUL de Alumnivereniging van Ingenieurs 
aan de KU Leuven van de faculteit Industriele Ingenieurswetenschappen 

 
Internationale mogelijkheden 

In België vormt CIBIC (=ie-net+FABI+UFIB) de koepelvereniging die internationaal lid is van 
FEANI. 

 
Troeven van het bedrijf 

Organiseren van activiteiten voor Ingenieurs. 
Bedrijfsbezoeken, culturele en ontspannende activiteiten. 
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LAB Motion Systems 
 
Romeinsestraat 18  
3001 Heverlee | België 
 
 
www.labmotionsystems.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Els Schittecatte 
Romeinsestraat 18  | 3001 Heverlee | België 
+ 32 475 65 80 30 
els@labmotionsystems.com | www.labmotionsystems.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

LAB Motion Systems is a high-tech company specialized in the development of machines that 
require advanced motion performance. We realize state-of-the-art machines for OEM's and 
research institutes. We have the experience and know-how to assist our customers from 
concept generation up to series production. Our solutions use cutting-edge bearing 
technologies, high-performance direct drives, servo drives, high-accuracy positioning feedback 
and integrated motion control ... all this to achieve sub-micron accuracies. We stand for 
continuous improvement and growth in development of new products. 

 
Bedrijfsgrootte 

LAB Motion Systems achieves its challenging goals with an excellent team of PhD's, 
development engineers, well-trained technicians as well as a professional sales team. We have 
hired last year 12 extra engineers and technicians ... and looking in 2022 for again 12 extra 
motivated engineers. (50 FTE) 

 
Gewenste talenkennis 

In LAB Motion Systems we speak both Dutch and English. Half of our employees only speak 
English. We are a multi-culture, diversity company. All written communication and official data 
is in English. 

 
Internationale mogelijkheden 

Currently LAB Motions Systems has its production and development site in Belgium. Our 
customers and suppliers are located world wide, giving us daily a window in an international 
context. 

 
Troeven van het bedrijf 

LAB Motion Systems is a top-notch technical challenging environment with a TEAM mindset in 
the daily co-operation between every stake holder in the company. 
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Lantis 
 
Sint-Pietersvliet 7  
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.lantis.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Anouck de Chaffoy 
Sint-Pietersvliet 7  | 2000 Antwerpen | België 
+32 496 55 19 55 
anouck.dechaffoy@lantis.be | www.lantis.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Lantis is de bouwheer van de Oosterweelverbinding. 
Onze ambitie? Die hebben we verankerd in onze naam. Lantis staat voor ‘Leefbaar Antwerpen 
door Innovatie en Samenwerken’. 
Je hebt het vast al gemerkt, de Antwerpse regio is in volle ontwikkeling. En daar zit Lantis voor 
iets tussen. Als beheersmaatschappij van de Vlaamse overheid realiseren wij complexe 
mobiliteits- en leefbaarheidsprojecten die Antwerpen en bij uitbreiding Vlaanderen doen 
openbloeien. Zo zorgen we voor ademruimte op én naast de weg en geven we ook onze 
economie meer zuurstof. 

 
Bedrijfsgrootte 

300 medewerkers. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Internationale mogelijkheden 

Nee 
 
Troeven van het bedrijf 

Grote, uitdagende infrastructuurprojecten in een stedelijke omgeving realiseren? 
Dat vraagt om een bijzondere aanpak. 
Bij Lantis hebben we een manier van werken ontwikkeld die steunt op drie succesfactoren. 
Samen noemen we deze ‘de Lantis way’. 
We streven naar operationele excellentie en zetten alle neuzen in dezelfde richting door een 
intensieve samenwerking en actieve dialoog met onze partners. 
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Liantis 
 
Sint-Clarastraat 48  
8000 Brugge | België 
 
 
www.liantis.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Lieselot Vercleyen 
Sint-Clarastraat 48  | 8000 Brugge | België 
+32 471 80 22 06 
lieselot.vercleyen@liantis.be | www.liantis.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Liantis ondersteunt al wie onderneemt en/of mensen tewerkstelt. Bij ons vind je een vertrouwde 
compagnon de route die je vanuit een geïntegreerde aanpak op elk moment van je 
ondernemerstraject de gepaste oplossing aanreikt: van de start als zelfstandige, over de 
aanwerving van personeel, de uitbouw van een HR- en welzijnsbeleid, via de bescherming 
tegen risico’s tot aan de pensionering. 
Dat doen we zowel digitaal als op één van onze 60 locaties in België. Zo zorgen we ervoor dat 
ondernemende mensen op hun twee oren kunnen slapen voor al hun mensenzaken. 
Voor meer informatie: liantis.be. 

 
Bedrijfsgrootte 

Rond de 1800 werknemers 
60-tal kantoren in België. 

 
Gewenste talenkennis 

Voornamelijk Nederlands. Regio Brussel en Wallonië ook Frans. 
 
Troeven van het bedrijf 

Dienstverlening beschikbaar voor op elk moment van het ondernemerstraject: van de start als 
zelfstandige, over de aanwerving van personeel, de uitbouw van een HR- en welzijnsbeleid, via 
de bescherming tegen risico's tot aan de pensioenering. 
Wij staan ondernemers bij op alle vlakken van hun mensenzaken. 
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Lidl Belgium GmbH & Co.KG 
 
Guldensporenpark 90 blok J  
9820 Merelbeke | België 
 
 
werkenbijlidl.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Mellissa Buys 
Guldensporenpark 90 blok J  | 9820 Merelbeke | België 
 
recruitment@lidl.be | werkenbijlidl.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Wist je dat we ieder jaar 20 nieuwe winkels bouwen en er ook nog eens 10 verbouwen? Om de 
drie jaar komt er een distributiecentrum bij. En dan staat er ook nog een spiksplinternieuw 
hoofdkantoor op de planning. 
Hoe we dat allemaal doen? Zelf. 
Met onze expansie managers die de perfecte locaties zoeken. 
Met onze project managers die alles in goede banen leiden. 
Met duurzaamheid. 
En met jullie. Gedreven talenten die mee willen bouwen aan onze droom om de favoriete winkel 
van België en Luxemburg te worden. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

Je talent en inzet worden beloond. 
Je krijgt van ons de kans om te groeien binnen een internationale onderneming. 

 
Troeven van het bedrijf 

Studies nog niet afgerond maar op zoek naar de ideale leerschool? Klop dan zeker bij ons aan 
voor een straffe stageplek in Bouw & Expansie. 
Klaar om erin te vliegen wanneer je je diploma in handen hebt? Denk dan zeker eens aan ons. 
Bouwprojecten genoeg om mee je tanden in te zetten als project manager bouw. 
Solliciteer vandaag nog op werkenbijlidl.be! 
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Lineas 
 
Koning Albert II laan 37 Lineas 
1030 Brussel | België 
 
 
www.lineas.net 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sofie Goffin 
Koning Albert II laan 37 37 Lineas | 1030 Brussel | België 
+32 492 73 82 76 
sofie.goffin@lineas.net | www.lineas.net 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Lineas is de grootste private spoorvrachtoperator van Europa. Wij bieden spoorproducten van 
topkwaliteit en complete logistieke oplossingen van deur tot deur. Onze missie is om zo'n goede 
spoorproducten en -diensten aan te bieden dat bedrijven hun vrachttransport verschuiven van 
de weg naar het spoor. Daardoor kunnen ze hun bevoorradingsketen verbeteren en tegelijkertijd 
hun impact op de mobiliteit, het klimaat en de luchtkwaliteit verminderen. 

 
Bedrijfsgrootte 

We hebben meer dan 2.100 gepassioneerde collega's in dienst. Het hoofdkantoor bevindt zich 
in Brussel en we hebben verschillende stations binnen Belgë. 
We hebben vestigingen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje en coördineren 
operaties in heel Europa. 

 
Gewenste talenkennis 

Afhankelijk van het departement. Voornamdelijk Engels, Nederlands en Frans. 
 
Internationale mogelijkheden 

We hebben vestigingen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje en coördineren 
operaties in heel Europa. 

 
Troeven van het bedrijf 

Dynamisch, gepassioneerd en ambitieus bedrijf. 
Lineas maakt een verschil op de samenleving door onze ecologische producten.  
Doorgroeimogelijkheden. 
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Maandag® Belgium 
 
Generaal Lemanstraat 55  
2018 Antwerpen | België 
 
 
www.maandag.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Hans Broeckaert 
Generaal Lemanstraat 55  | 2018 Antwerpen | België 
+32 3 304 39 00 | +32 487 99 62 22 
antwerpen@be.whoohoo.com | www.maandag.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Wij zijn Maandag®. 
Wij verbinden de ambities van bevlogen talent met die van vooruitdenkende organisaties.  
Rechtuit en inventief. 
Met oog voor de mens en zin in morgen. 
Voor werk dat ertoe doet. 

 
Internationale mogelijkheden 

Als deel van de Maandag® Group maken we deel uit van een Europees netwerk met meer dan 
20 vestigingen en zo'n 3700 externe en interne professionals. 
Je vindt ons terug in Nederland, België en Polen. 
De Maandag® Group is opgericht in 1989 in Nederland. 

 
Troeven van het bedrijf 

Net afgestudeerd, young professional of ervaren professional - wij bieden jou passende jobs 
aan op internationaal niveau. 
We hebben een groot netwerk van bedrijven die actief zijn in de engineering, construction en 
life science. 
Goed is voor ons niet goed genoeg. 
Wij vinden het belangrijk dat de projecten perfect bij jou passen. 
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Mabo E&A 
 
Mallekotstraat 43 a 
2500 Lier | België 
 
 
www.mabo-agv.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Lieze Meurs 
Mallekostraat 43 a | 2500 Lier | België 
+32 478 79 27 95 
lieze.meurs@mabo-group.com | www.mabo-agv.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Mabo Engineering & Automation, gevestigd in Lier, is specialist in het ontwikkelen en 
produceren van automatisch geleide voertuigen (AGV), componenten, op maat gemaakte 
machines met of zonder chauffeur en volledige warehouse automatisatie. 
Mabo E&A staat voor een veilige en betrouwbare goederenbehandeling waarbij efficiëntie een 
kernbegrip is. Alle projecten worden op maat van de klant gemaakt en volledig ontworpen en 
geproduceerd in België. 

 
Bedrijfsgrootte 

Tussen de 0 en 50 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels, Frans en Duits zijn een pluspunt 
 
Internationale mogelijkheden 

Mabo E&A is internationaal actief. 
Mogelijks komt u in een functie terecht waarvoor u af en toe of voor een bepaalde periode in 
het buitenland zal verblijven. 

 
Troeven van het bedrijf 

We zijn op zoek naar jonge, gemotiveerde engineers die deel willen uitmaken van de toekomst 
in de logistiek en die willen werken in een snel groeiend bedrijf met een jong en gemotiveerd 
team. 
Naast een mooi loonpakket bieden we de mogelijkheid om te werken in een technologisch 
vernieuwende omgeving en de kans om nieuwe technologieën bij te leren. 
Bovendien zijn er doorgroeimogelijkheden. 



  
Virtuele Jobbeurs Campus De Nayer 

Thomas More en KU Leuven 
8 maart 2022 

Bedrijvengids – pagina 153 

Ç 

Macobo-Stabo 
 
Kolonel Begaultlaan 1C  
3012 Leuven | België 
 
 
www.macobo-stabo.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Alexander Van Dijck 
Kolonel Begaultlaan 1C  | 3012 Leuven | België 
+32 16 50 81 00 | +32 476 55 12 06 
alexander.vandijck@macobo.group | www.macobo-stabo.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Met onze familie van 80 eigen bouwprofessionals biedt multidisciplinair studiebureau Macobo-
Stabo een reeks geïntegreerde ingenieursstudies aan: stabiliteit, gebouwtechnieken, 
duurzaamheid en akoestiek. 
We werken rechtstreeks of in bouwteam voor projectontwikkelaars, architecten, aannemers en 
overheidsdiensten voor onder andere projecten in residentieel vastgoed, onderwijs, kantoren, 
het hotelwezen en openbare gebouwen. 
Macobo-Stabo heeft daarnaast ook een team gespecialiseerd in de ziekenhuis- en zorgsector. 

 
Bedrijfsgrootte 

80 werknemers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, een extra mondje Frans is een pluspunt. 
 
Troeven van het bedrijf 

Je komt terecht in een uniek familiaal groeibedrijf dat veel belang hecht aan een toffe werksfeer, 
interessante projecten, in combinatie met een goeie werk-privé balans. 
Je vindt bij ons een marktconform salaris, bedrijfswagen, alle nodige technologische 
hulpmiddelen, flexibele werktijden, mogelijkheid tot thuiswerken, een inspirerende kantoor-
omgeving met ruimte voor beweging en plezier. 
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Maersk 
 
Roderveldlaan 2 5 
2600 Berchem | België 
 
 
www.maersk.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Marjan Ruiters 
Roderveldlaan 2 5 | 2600 Berchem | België 
 
marjan.ruiters@maersk.com | www.maersk.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

A.P. Moller - Maersk is an integrated container logistics company and member of the A.P. Moller 
Group. Connecting and simplifying trade to help our customers grow and thrive. 
With a dedicated team of around 95000, operating in 130 countries; we go all the way to enable 
global trade for a growing world. 
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Magnus Villas 
 
Hoogbuul 30  
2250 Olen | België 
 
 
www.magnusvillas.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Niels Van Kerckhoven 
Hoogbuul 30 30  | 2250 Olen | België 
+32 14 28 58 68 | +32 472 02 17 08 
niels@magnusvillas.be | www.magnusvillas.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Familiebedrijf dat actief is met Magnus Villas (sinds 2010), Elegantis (sinds 2020) en L.heylen 
(sinds 1951). 
Magnus Villas realiseert exclusieve villa's, zowel nieuwbouw als renovatie. 
L.heylen ontwikkelt, realiseert en verkoopt projecten. Ook bouwt L.heylen scholen en is ze actief 
op industriële sites. 
Elegantis bouwt modern en betaalbaar. 

 
Bedrijfsgrootte 

KMO 
 
Gewenste talenkennis 

NL 
 
Internationale mogelijkheden 

Neen. 
 
Troeven van het bedrijf 

Familiebedrijf 
Open vlakke structuur 
Doorgroeimogelijkheden 
Directe communicatielijnen 
Groeiend bedrijf 
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Manuchar NV 
 
Rietschoorvelden 20  
2170 Antwerpen | België 
 
 
www.manuchar.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Magaly De Bruyne 
Rietschoorvelden 20  | 2170 Antwerpen | België 
+32 3 640 92 77 
magaly.debruyne@manuchar.com | www.manuchar.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Manuchar is an international trade, logistics and distribution company, with headquarters in 
Antwerp. 
Founded in 1880 as a Belgian family owned company, we offer an extended range of 
commodities and services with more than 170 locations around the world. 
Entrepreneurial. Excellent Service. Strong Teamplayers and Caring for the environment and our 
local communities. That’s who we are today! 
At Manuchar, we support you in developing your talents within an inspiring working environment. 

 
Bedrijfsgrootte 

More than 2.000 motivated and skilled employees (of which 200 in Belgium), cooperating in an 
open company structure, are the key to Manuchar’s success. 

 
Gewenste talenkennis 

English and Dutch - any other language is a plus. 
 
Internationale mogelijkheden 

We operate in more than 35 emerging markets with our own local logistics assets and people 
providing storage, value-added logistics and just-in-time (JIT) deliveries in over 170 locations. 

 
Troeven van het bedrijf 

Manuchar offers you: 
- a job opportunity in a multinational of Belgian origin 
- a job full of variety with long-term perspectives in an international environment 
- cooperation with motivated & skilled colleagues in an open company culture 
- an attractive remuneration package including fringe benefits 
- a nice workspace where you can fully develop your talents 



  
Virtuele Jobbeurs Campus De Nayer 

Thomas More en KU Leuven 
8 maart 2022 

Bedrijvengids – pagina 157 

Ç 

MBG 
 
Laarstraat 16 12 
2610 Wilrijk | België 
 
 
www.mbg.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Evi Claes 
Laarstraat 16 12 | 2610 Wilrijk | België 
+32 3 820 40 68 | +32 486 18 06 80 
evi.claes@mbg.be | www.mbg.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

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

 
Bedrijfsgrootte 

#NOBODYGETSHURT Met een team van 230 MBG'ers werken we dagelijks samen aan de 
realisatie van een 25-tal verschillende bouwprojecten over heel Vlaanderen. We ambiëren een 
sterke lange termijn relatie met onze klanten, maar ook met onze collega's. 

 
Gewenste talenkennis 

#TOGETHERWEARESTRONG Gezien we voornamelijk in Vlaanderen actief zijn, is een 
uitgebreide talenkennis bij ons geen prioriteit. Beheersing van het Nederlands is voldoende. 

 
Internationale mogelijkheden 

#FRAMILY De inbedding van MBG in de groep CFE zorgt voor 1 groot 'Framily'-gevoel. Alle 
collega's zijn als het ware 'Friends & Family' (de CFE-Framily) wat élke samenwerking een stuk 
aangenamer maakt! 
Ook internationaal kan je dus binnen onze 'Framily' je carrière verder uitbouwen! 

 
Troeven van het bedrijf 

#INGENIOUS Als klasse 8 aannemer mag MBG geregeld parels van projecten realiseren. 
Uiteraard loopt niet alles van een leien dakje en komen onze mensen vaak uitdagingen en 
moeilijkheden tegen. Door de hechte samenwerking van onze mensen 
(#TOGETHERWEARESTRONG) en de aanmoediging van ingenieuze oplossingen 
(#INGENIOUS) komen we echter altijd tot een knap resultaat! 
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MCA Belgium 
 
Heysel Esplanade box 49 1 Brussel 
1020 Brussel | België 
 
 
www.mca-groupe.com/nl-be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Bart Vaerewijck 
Heysel Esplanade box 49 1 Brussel | 1020 Brussel | België 
+32 496 78 95 08 
bvaerewijck@mca-belgium.be | www.mca-groupe.com/nl-be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

MCA, een internationaal hightech engineering- en adviesbureau, ondersteunt haar talenten bij 
grootschalige projecten voor grote industriële groepen. Met meer dan 1450 medewerkers 
positioneren wij ons als een belangrijke speler in alle industriële en innovatiesectoren. Onze 
dynamische en constante groei heeft ons in staat gesteld onze activiteiten in de loop der jaren 
te ontwikkelen in Frankrijk, maar ook internationaal: België, Duitsland, Nederland, Zweden, 
Italië, Spanje. Deze brede geografische aanwezigheid biedt onze consultants een breed scala 
aan mogelijkheden in verschillende sectoren. 

 
Bedrijfsgrootte 

MCA Belgium heeft een sterke ontwikkeling gekend sinds haar oprichting in 2006 en bestaat 
vandaag uit een groep van 200 werknemers. Al onze medewerkers zijn technisch geschoold, 
gaande van technische bachelors over industrieel tot burgerlijk ingenieurs. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

MCA GROUPE heeft verschillende departementen in Europa (Frankrijk, Nederland, 
Luxemburg, Zweden, Italië, Spanje en Duitsland) en recent hebben we een eerste kantoor 
opgericht in China. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Internationale opportuniteiten op lange termijn. 
- Open, transparante en correcte communicatie. 
- Een persoonlijke aanpak en luisterend naar elk verhaal. 
- Een uitgebreid klantenportfolio met opportuniteiten binnen verschillende sectoren. 
- Een vast contract van onbepaalde duur. 
- Een uitgebreid loonspakket, met o.a bedrijfswagen. 
- Veel meer. 
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Mediahuis 
 
Katwilgweg 2  
2050 Antwerpen | België 
 
 
jobs.mediahuis.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Lauranne Schelkens 
Katwilgweg 2  | 2050 Antwerpen | België 
+32 477 51 20 25 
lauranne.schelkens@mediahuis.be | jobs.mediahuis.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Mediahuis is het internationale mediabedrijf achter een brede waaier van crossmediale merken. 
Nieuwsconsumenten hebben 24/7 toegang tot het journalistieke hart van onze merken via alle 
mogelijke platformen. Voor adverteerders is Mediahuis een strategische partner die meedenkt 
en commerciële oplossingen aanreikt. Mediahuis is een open huis met een nieuwsgierige blik 
op de wereld. Een huis voor meer dan 30 merken die worden ingezet op diverse kanalen (Krant, 
Radio, Televisie,...) Benieuwd naar onze merken? Denk o.a. aan Het Nieuwsblad, De 
Standaard, Radio NRJ, Radio Nostalgie, ATV, Jobat,... 

 
Bedrijfsgrootte 

Mediahuis is een sterk groeiende Internationale organisatie. Het is onze ambitie om een 
duurzame groei te realiseren waar het belang van kwalitatieve en duurzame journalistiek 
centraal staat. In België tellen we vandaag 1000+ straffe medewerkers. 

 
Gewenste talenkennis 

Mediahuis is van oorsprong een Belgisch bedrijf. De voertaal in België is vandaag nog in grote 
mate Nederlands. Gezien onze internationale groei neemt het gebruik van Engels in hoog tempo 
toe. 

 
Internationale mogelijkheden 

Mediahuis is een sterk groeiende Internationale organisatie. Vandaag zijn we als Mediahuis 
actief in België, Nederland, Luxemburg, Ierland en Duitsland en tellen we overkoepelend 3000+ 
medewerkers. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Een fijne, inspirerende en innovatieve werkomgeving waar de collega's centraal staan 
- Flexibiliteit (Glijtijden, thuiswerken,...) 
- Binnenshuis bijscholen via onze binnenhuisuniversiteit 
- Interessant pakket aan extralegale voordelen 
- Brede waaier aan jobs én interne mobiliteit 
- We dragen actief bij aan een duurzame samenleving, met gelijke kansen voor iedereen en 
respect voor de natuur. 
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MIVB 
 
Koningsstraat 76  
1000 Brussel | België 
 
 
jobs.stib-mivb.be/?locale=nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Gaby Nerguti 
Koningsstraat 76  | 1000 Brussel | België 
+32 2 563 86 47 | +32 477 064 304 
gaby.nerguti@stib.brussels | jobs.stib-mivb.be/?locale=nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Met meer dan 10.000 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) 
één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de 
hoofdstad. 
De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe 
stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op 
zoek is naar enthousiaste medewerkers. 
Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit 
en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden! 

 
Bedrijfsgrootte 

10.000 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

FR - NL 
 
Troeven van het bedrijf 

- Een dynamische en aangename werkomgeving. 
- Een bedrijf dat garant staat voor professionele stabiliteit, een lange termijn visie, en projecten 
die een impact hebben op het dagelijks leven en de mobiliteit van de mensen. 
- Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, via interne en externe opleidingen, maar ook met 
lange termijn carrièremogelijkheden. 
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Mobix Total Solutions 
 
smisstraat 54  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.mobix.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Benjamin D'Hooghe 
smisstraat 54  | 2800 Mechelen | België 
+32 491 92 56 19 
hr@mobix.be | www.mobix.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

MOBIX focust op dienstverlening aan het spoorwegnet en nutsvoorzieningen. 
De divisie Rail biedt expertise op het vlak van bovenleiding, signalisatie en de aanleg van 
spoorwegen. 
De Utility Divisie is gespecialiseerd in het plaatsen van openbare verlichting, het aanleggen van 
distributienetwerken voor gas, hoog-, midden- en laagspanning. 
Dankzij onze geografische spreiding staan onze 600 medewerkers niet enkel figuurlijk, maar 
ook letterlijk dicht bij de klant. 

 
Bedrijfsgrootte 

650 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

Mobix maakt deel uit van de CFE Groep 
 
Troeven van het bedrijf 

- Gedeelde passie: Gedrevenheid en passie toont zich in alles wat we doen. Initiatief nemen en 
ondernemen dragen we hoog in het vaandel. 
- Hoge performantie: Onze projecten voeren we uit met oog voor operational excellence. We 
delen best practices en maken gebruik van de uitgebreide technische kennis binnen de CFE 
groep. 
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Monitor 
 
Brouwerslaan 29  
2110 Wijnegem | België 
 
 
www.monitor.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Danny Rombouts 
Brouwerslaan 29  | 2110 Wijnegem | België 
+32 478 45 69 41 
danny@monitor.be | www.monitor.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Monitor HR Consulting is reeds meer dan 20 jaar Trusted HR Advisor voor heel wat boeiende 
bedrijven. 
We werken samen met heel wat boeiende organisaties en matchen talent en bieden je 
carrièrekansen binnen zowel groeiende KMO's als grote internationale organisaties. 
Als recruteringspartner voor heel wat organisaties kunnen we jou heel wat boeiende 
opportuniteiten aanbieden! 
We maken graag kennis met jou en we matchen jouw talent aan de passende opportuniteit. Das 
beloofd! 

 
Bedrijfsgrootte 

15 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Engels 
 
Troeven van het bedrijf 

Kom eens praten over je loopbaan, we adviseren je graag om je loopbaan in de juiste richting 
te starten! 
Heel breed aanbod van mogelijkheden telkens op maar van starters! 
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Monument Goedleven 
 
Pauwelslei 186  
2930 Brasschaat | België 
 
 
www.monument.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Steven Vermeersch 
Pauwelslei 186  | 2930 Brasschaat | België 
+32 3 651 33 51 | +32 485 88 70 43 
info@monument-goedleven.be | www.monument.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Monument Goedleven is de Antwerpse tak van Group Monument. De hoofdactiviteit is 
restaureren & renoveren van historisch gebouwen, en complexe nieuwbouwprojecten. GM 
beschikt over 4 algemene aannemingsbedrijven, 3 schrijnwerkerijen, 2 steenkapperijen, glas-
in-lood atelier, afd. archeologie, afd. dak- & zinkwerken, afd. logistiek, MSC: stut, schorings- en 
steigerbedrijf, MRT: gespecialiseerde restauratie en renovatietechnieken, AT: gespecialiseerde 
restauratie en afwerkingstechnieken, PRC: onderzoeks- & adviesbureau, MRE: 
projectontwikkelaar gespecialiseerd in herbestemming. 

 
Bedrijfsgrootte 

Group Monument telt momenteel zo'n 580 werknemers, waarvan een 100 tal hooggeschoolden. 
Momenteel zijn er zo'n 150 lopende werven tussen Parijs en Amsterdam. 

 
Gewenste talenkennis 

De voertaal binnen het bedrijf is Nederlands, doch een goede kennis van Frans en Engels zijn 
pluspunten. 

 
Internationale mogelijkheden 

We beschikken over 5 Belgische en 1 Franse locatie. 
 
Troeven van het bedrijf 

Group Monument 
- is een gezonde, groeiende en familiale onderneming. 
- is de grootste Belgische restauratie- en renovatiespecialist. 
- beschikt binnen de Group over alle vakkennis. Er is dus steeds een expert op wie je kan 
vertrouwen. 
- voert grote prestigieuse projecten uit, maar evengoed kleine pareltjes. 
- geeft je de vrijheid om je talenten te ontplooien en uit te bouwen. 
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Moore Belgium 
 
Esplanade 1 96 
1020 Brussel | België 
 
 
www.moore.be/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nathalie Struyf 
Esplanade1 1 96 | 1020 Brussel | België 
+32 2 204 41 33 
nathalie.struyf@moore.be | www.moore.be/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Moore is een company of companions. Een Accounting- en consultingbedrijf waar competentie 
boven competitie staat. Waar je bedrijven én je carrière kan laten floreren. Waar je klanten helpt 
groeien mee te ondernemen. Samen met onze companions, want die maken Moore. En jij kan 
er één worden! Ben je geboeid door de complexe wereld van Accountancy? Heb je interesse 
om mee aan het stuur te zitten van de digitale transformatie binnen de sector? Kom meer te 
weten over ons Young Graduate Accountancy traject of onze uitdagende IT jobs op de jobfair 
en ontdek of jij een true companion van Moore bent. 

 
Bedrijfsgrootte 

Met meer dan 800 companions zijn we het grootste onafhankelijke Accounting & Consulting 
bedrijf in België. Verspreid over 14 locaties realiseren we dagdagelijks de ondernemersdromen 
van onze klanten. 

 
Gewenste talenkennis 

Onze ondernemers zijn voornamelijk Nederlandstalig, het Nederlands beheers je dus 
uitstekend. 

 
Internationale mogelijkheden 

Moore Belgium maakt deel uit van het grote Moore internationale netwerk. Met lokale autonomie 
en impact én een gigantisch internationaal kennisnetwerk om op terug te vallen. 

 
Troeven van het bedrijf 

Waarom kiezen voor Moore? 
- Je komt terecht bij een grote werkgever met het karakter van een familiale omgeving, een 
warme en jonge omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. 
- Wij helpen jou om te groeien naar de beste versie van jezelf. Een uitgebreide Academy staat 
voor jou klaar. 
- Flexibiliteit, want het leven is meer dan werken alleen. 
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Motrac 
 
Noordelaan 612  
2030 Antwerpen | België 
 
 
www.motrac.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Bruna Clabost 
Noordelaan 612  | 2030 Antwerpen | België 
+32 3 360 11 40 | +32 499 34 46 37 
bruna.clabost@motrac.be | www.motrac.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Motrac is met zijn twee topmerken - Linde en Tennant - een toonaangevende speler in de markt 
van heftrucks, magazijntrucks en industriële reinigingsmachines. 
Met een sterk team wordt voortdurend gewerkt aan oplossingen en een service op maat van de 
klant, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. 
Omwille van ons groeiend marktaandeel zijn we steeds op zoek naar versterking binnen onze 
verschillende teams. 
Surf zeker alvast naar www.motrac.be voor meer informatie. 
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Mourik n.v. 
 
Groenendaallaan 399  
2030 Antwerpen | België 
 
 
www.mourik.com/mourikinbelgie 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Fabienne Hoeben 
Groenendaallaan 399  | 2030 Antwerpen | België 
+32 3 545 43 48 | +32 447 49 78 07 
vacature@mourik.be | www.mourik.com/mourikinbelgie 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Mourik n.v., sinds meer dan 45 jaar gevestigd in Antwerpen, is een solide partner die dankzij 
een ruim pakket aan gespecialiseerde diensten, uitstekend gepositioneerd is om 
totaaloplossingen te bieden aan haar klanten, zowel in de private als de openbare sector. 
Daarbij willen we niet de grootste zijn, wel de beste. 
Oplossingsgerichtheid, innovatie, vakkennis en engagement zijn dan ook sleutelbegrippen in 
onze dagelijkse werking: 

Industriële dienstverlening, Hogedruk- en vacuümreiniging, Asbestverwijdering, Catalyst 
handling, Denuclearisatie, Bouw (Industriebouw, Utiliteitsbouw) 

 
Bedrijfsgrootte 

Mourik is een internationaal concern met wereldwijd 2.000 medewerkers. 
Mourik België telt ongeveer een 260 medewerkers. 

 
Gewenste talenkennis 

De voertaal binnen Mourik België is Nederlands, dat neemt niet weg dat er af en toe een woordje 
Engels of Frans gesproken wordt met klanten. 

 
Internationale mogelijkheden 

Mourik is een internationaal concern actief in 45 landen over de wereld. 
 
Troeven van het bedrijf 

Mourik is een innovatief familiebedrijf dat traditionele menselijke waarden combineert met 
modern ondernemerschap, hoogwaardige technieken, inspirerend leiderschap en een 
proactieve instelling. Wij zijn een betrouwbare partner die wereldwijd toegevoegde waarde weet 
te creëren met een breed scala van diensten in meerdere technische disciplines. 
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MULTI NV 
 
Orlaylaan 10  
9140 Temse | België 
 
 
www.multi.engineering 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Tamara Van Marcke 
Orlaylaan 10  | 9140 Temse | België 
+32 3 369 36 63 
tamara.vanmarcke@multi.engineering | www.multi.engineering 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

MULTI.Engineering laat klanten succes boeken door flexibele engineering oplossingen te 
bieden. Wij bedienen 3 markten: 

- Industrie 
- Bouw & Infra 
- Maritiem & Offshore. 

MULTI biedt service, expertise en capaciteit met 3 diensten: 
- Ontwerp- & Ingenieursbureau 
- Projectsourcing 
- Consultancy 

 
Bedrijfsgrootte 

250 Projectexperts 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Onze groep heeft 7 vestigingen in België, Nederland en Slovakije, waarvan 5 ontwerp- en 
ingenieurbureaus in Temse en Gent (BE), Vlissingen en Komarno (SK) 

 
Troeven van het bedrijf 

Wanneer je bij ons in dienst komt, kan je via projectsourcing aan de slag op locatie van één van 
onze klanten, je kan ook op één van onze eigen ontwerp- en ingenieursbureaus meewerken 
aan engineering projecten in eigen beheer en tot slot kan je ook op consultancy-opdrachten 
ingezet worden. Intern staat ons service team steeds klaar om te zorgen dat jij je talenten kan 
inzetten en ontwikkelen. 
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NCA bv 
 
Atealaan 4j 3 
2200 Herentals | België 
 
 
www.newcold.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Iris Van de Vel 
Aetalaan 4 J | 2980 Herentals | België 
+32 493 75 01 94 
ivdv@glautomation.be | www.newcold.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

NewCold Automation is een nieuw en snelgroeiend bedrijf in de warehouse automation. Als 
onderdeel van de NewCold Groep is NCA verantwoordelijk voor de software én hardware 
binnen de projecten. Automatische kraanbesturingen, PLC software, E&I design voor conveyors 
en monorail systemen ontwerpen, de elektrische installatie, productie van stuurborden, …, al 
deze aspecten en nog veel meer komen bij ons aan bod tijdens de voorbereiding en realisatie 
van de projecten. Na de nodige trainingen en het complementeren van een CE verklaring, 
dragen wij de installatie over aan NewCold Operations. 

 
Bedrijfsgrootte 

10 à 15 NCA - medewerkers 
Meer dan 1200 Newcold - medewerkers wereldwijd 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Engels zijn cruciaal. Frans en Duits zijn een pluspunt. 
 
Internationale mogelijkheden 

Bestaande projecten: 11 locaties in 3 continenten. Projecten in uitvoering in Europa en Noord-
Amerika. Projecten in onderhandeling wereldwijd. Afhankelijk van je functie binnen NCA zal 
reizen onderdeel uitmaken van je job omschrijving. 

 
Troeven van het bedrijf 

Als dochter van een internationale speler in automated cold stores, kunnen we rekenen op 
jarenlange expertise en knowhow binnen de sector. NCA als nieuwkomer binnen de Newcold 
familie, profiteert van de dynamiek van een jong bedrijf en een jong, groeiend team. 
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Nebim N.V. 
 
Industrieweg 150  
9030 Mariakerke | België 
 
 
www.nebim.eu 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Melissa Herman 
Industrieweg 150  | 9030 Mariakerke | België 
+32 9 216 86 27 | +32 479 37 02 45 
melissa.herman@nebim.eu | www.nebim.eu 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Nebim is officieel Volvo Trucks-dealer in België en Nederland. In Nederland is het bedrijf ook 
dealer van Renault Trucks. U vindt de dealervestigingen in België in Gent, Zele, Ninove en 
Zwevegem. In Nederland kunt u terecht in Venlo, Weert en Elsloo. Daarnaast is er een 
universele vestiging in Venlo Freshpark, Nederland. Zij zijn allen verantwoordelijk voor onder 
meer de Verkoop en Service (o.a. onderhoud en herstellingen) van Volvo Trucks, Renault 
Trucks (NL). Daarnaast is de Nebim Groep actief op het gebied van Trailerservice, Used Trucks, 
Used Parts en Verhuur. 

 
Bedrijfsgrootte 

+/- 225 enthousiaste werknemers, verspreid over de vestigingen in België en Nederland en in 
volle groei. 

 
Internationale mogelijkheden 

België / Nederland 
 
Troeven van het bedrijf 

Je carrière heb je zelf in de hand. Sta je er daarom alleen voor? ZEKER NIET !!! 
Onze technisch trainer staat je bij vanaf je eerste werkdag. 
* Op maat opleidingstraject 
* Dynamische en aangename werksfeer 
* Werkzekerheid 
* Een marktconform salaris 
* Doorgroeimogelijkheden 
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Netleaf 
 
Antwerpsesteenweg 18 bus 0.1.1 
2840 Rumst | België 
 
 
www.netleaf.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Heidi Block 
Antwerpsesteenweg 18 bus 0.1.1 | 2840 Rumst | België 
+32 15 48 01 70 
jobs@netleaf.be | www.netleaf.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Netleaf is een leverancier van (bedrade en draadloze) netwerken en Cybersecurity in de B2B 
markt. Netleaf richt zich enkel tot middelgrote en grote bedrijven waarbij de menselijke aanpak 
door de klanten als verfrissend wordt aanzien. Netleaf installeert veilige netwerken en levert 
24/24u support alsook volledige Managed Netwerk & Security omgevingen vanuit het SOC in 
Rumst. Network Access Control, Firewalls, Endpoint Security, SD WAN en Cloud Security zijn 
maar een kleine greep uit het portfolio. 

 
Bedrijfsgrootte 

Netleaf heeft de ambitie om in 2022 verder te groeien tot 20 werknemers. Het bedrijf behoort 
tot een grotere IT-groep, die vandaag de dag reeds 40 werknemers omvat. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

De beslissingsunit van onze klanten ligt in de Benelux. 
De locaties van onze klanten zijn wel internationaal verspreid. 

 
Troeven van het bedrijf 

Cybersecurity is wat Netleaf doet, maar nog belangrijker is hoe Netleaf het doet. 
Tevreden collega’s maken tevreden klanten is het motto. 
De ‘cultural match’ tussen werknemers, een goede balans werk-privé, een streven naar een 
50/50% verdeling man/vrouw in een mannelijke IT-wereld, alsook een competitieve verloning 
zijn uniek. 
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NewBrix 
 
Veldkant 4  
2550 Kontich | België 
 
 
www.newbrix.jobs 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Zoë Kaeblen 
Veldkant 4  | 2250 Kontich | België 
+32 473 62 34 40 
Zoe@newbrix.jobs | www.newbrix.jobs 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

NewBrix legt het fundament voor jouw carrière! 
We maken deel uit van de Cronos-groep en werken als matchende recruitment-partij voor de 
meest innovatieve werkgevers. 
We proberen voor jou dan ook een job te vinden die je inspireert en waar je elke dag opnieuw 
kan groeien en je talenten verder kan ontwikkelen. 

 
Bedrijfsgrootte 

Vandaag zijn we met een 10-tal gepassioneerde recruiters die élke dag het beste van zichzelf 
geven! 

 
Troeven van het bedrijf 

We hebben een gigantisch netwerk van bedrijven en contacten. 
Bovendien kijken we dan ook vooral naar jou! 
Waar ben jij naar op zoek? Wat zou je zelf graag gaan doen? Hoe ziet jouw toekomst er uit en 
wat heb je daar voor nodig? 
Zo leggen we de connectie tussen de getalenteerde jou en die inspirerende werkgever! 
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Nexios IT 
 
Medialaan 36  
1800 Vilvoorde | België 
 
 
www.nexiosit.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Ellen Demandt 
Medialaan 36  | 1800 Vilvoorde | België 
+32 2 270 47 33 | +32 485 98 70 63 
JOBS@nexiosit.com | www.nexiosit.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Als Java en .NET specialist heeft Nexios IT in de laatste jaren een sterk parcours afgelegd. 
Dankzij onze kwalitatief innoverende aanpak hebben we ons reeds meerdere keren bewezen 
als een gevestigde waarde in het consulting landschap. 
Vaak zijn onze engineers actief in een R&D context bij topbedrijven in diverse sectoren, zoals 
de financiële sector, healthcare, logistiek, telecom, industrie,... en staan we aan de basis van 
de ontwikkeling van nieuwe software. 
Om onze gestage groei verder te kunnen ondersteunen zijn wij steeds op zoek naar dynamische 
collega's. 

 
Bedrijfsgrootte 

Nexios IT telt ongeveer een 150-tal werknemers op projecten in heel Vlaanderen en Brussel. 
 
Gewenste talenkennis 

Wij vragen een kennis van het Nederlands, aangevuld met Engels of Frans. 
 
Troeven van het bedrijf 

wij bieden: 
- uitdagende en afwisselende job 
- doorgroeimogelijkheden 
- persoonlijk carrièreplan 
- transparant opleidingstraject 
- follow-up door talent manager 
- full-option verloningspakket, incl. bedrijfswagen 
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NMBS 
 
Hallepoortlaan 40  
1060 Brussel | België 
 
 
nmbs.be/jobs 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Christian Smets 
Hallepoortlaan 40  | 1060 Brussel | België 
+32 486 64 41 41 
christian.smets@belgiantrain.be | nmbs.be/jobs 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Bij NMBS zijn we constant op zoek naar nieuw talent om de verschillende uitdagingen op vlak 
van mobiliteit aan te gaan. Technische innovaties, nieuwe stationsomgevingen, de groei van 
het nationale reizigersverkeer: er zijn meer dan genoeg belangrijke projecten. Voeg je bij onze 
collega's en ga deze boeiende uitdaging aan. Ontdek al onze vacatures op nmbs.be/jobs 

 
Bedrijfsgrootte 

Jaarlijks werven we zo'n 1.300 nieuwe medewerkers aan. In verschillende jobs. Momenteel 
staat de teller op 18.000 personeelsleden. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands volstaat in Vlaanderen. 
Kennis van het Frans is nuttig in Brussel. 
Soms is een andere taal handig in contact met leveranciers. 

 
Troeven van het bedrijf 

Technische innovaties, nieuwe infrastructuur, de groei van het reizigersverkeer: bij NMBS zijn 
er interessante projecten waar jij je steentje kan toe bijdragen. 
We zijn een groen bedrijf en bij ons help je mee het fileleed op te lossen! 
Onze werknemers krijgen een aantrekkelijk loon, betaalde beroepsopleidingen, 
maaltijdcheques en mobiliteitsvoordelen, ... 
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Nokia 
 
Copernicuslaan 50 50  
2018 Antwerpen | België 
 
 
careers.nokia.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Gabriela Dressler Camillo 
Copernicuslaan 50 50  | 2018 Antwerpen | België 
+32 474 56 00 09 
gabriela.dressler_camillo@nokia.com | careers.nokia.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

We create the critical networks and technologies to bring together the world’s intelligence. We 
hold a relevant position in Belgium as major R&D site, working on the cutting-edge of network 
technology. There are lots of smart people who will challenge you and expect to be challenged 
by you in return. We drive technologies' development, we dare to experiment new approaches 
and we care about our teammates. 
Are you a student in Computer Science or Electrical engineering? This is the place to be: feel 
encouraged to innovate! 

 
Bedrijfsgrootte 

Around 1300 employees from 40 different nationalities based in our R&D site, situated in the 
heart of Antwerp. 

 
Gewenste talenkennis 

English on a professional level. 
 
Internationale mogelijkheden 

#TeamNokia counts around 100 000 employees around the globe. 
 
Troeven van het bedrijf 

Nokia is leading the race to adopt end-to-end 5G networks that are faster, more secure and 
capable of revolutionizing lives, economies and societies. 
We are now building smart IP networking fabric that will enable the journey to Industry 4.0, 
developing and delivering the industry's only end-to-end portfolio of network equipment, 
software, services and licensing. 
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Novartis Puurs 
 
Rijksweg 14  
2870 Puurs | België 
 
 
www.novartis.be/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Julie Leperre 
Rijksweg 14  | 2870 Puurs | België 
+32 3 890 21 00 
julie.leperre@novartis.com | www.novartis.be/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

De Novartis site in Puurs is het hart van onze productie én van onze innovatieve biotechlijnen, 
waarmee we bepalend zijn voor de toekomst van de farma. Operatoren en ingenieurs, 
techniekers en laboranten, warehouse medewerkers en andere professionals, iedereen draagt 
zijn steentje bij. Samen vertalen we onze missie, namelijk het ontdekken, ontwikkelen en 
succesvol op de markt brengen van innoverende producten die patiënten verzorgen, hun pijn 
verzachten en hun levenskwaliteit verbeteren, naar tastbare producten in uiteenlopende 
therapeutische domeinen. 

 
Bedrijfsgrootte 

De site van Novartis in Puurs beschikt in totaal over ongeveer 2000 medewerkers (arbeiders en 
bedienden). 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Novartis is een onderneming in de gezondheidssector, met hoofdkantoor in Zwitserland. 
Internationaal stellen we zowat 119.000 medewerkers te werk in meer dan 150 landen 
wereldwijd. Dagelijks versterken we onze cultuur, ontwikkelen we onze vaardigheden en 
bouwen we aan een talentvolle organisatie. 

 
Troeven van het bedrijf 

Bij Novartis streven we naar continue innovatie. Zo hebben we in 2020 tot wel 5 nieuwe Biotech 
producten gelanceerd. Ook voor onze huidige producten zorgen we ervoor dat onze machines 
steeds in uitmuntende conditie blijven. Daarnaast behouden we steeds onze focus op onze 
medewerkers via onze bedrijfscultuur waarin we Inspired, Curious en Unbossed te werk gaan 
om steeds het eindproduct te bereiken. 
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NXP Semiconductors 
 
Interleuvenlaan 80  
3001 Leuven | België 
 
 
www.nxp.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Suzanne Kouwenhoven 
High Tech Campus 60  | 5656 AG Eindhoven | Nederland 
+31 6 53 14 78 11 
suzanne.kouwenhoven@nxp.com | www.nxp.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Creating Secure Connections and Infrastructure for a Smarter World NXP Semiconductors N.V. 
makes products and environments safer, more sustainable, and more secure with innovative 
connectivity and edge processing solutions for a smarter world. We are in the business of better. 
Not just better technologies, but better innovations to improve society. As the world leader in 
secure connectivity and processing solutions for embedded applications, NXP is solving the 
world’s most complex technology challenges to accelerate business innovation, enhance how 
we work, and advance how we live. 

 
Bedrijfsgrootte 

We have close to 30.000 employees world wide 
 
Gewenste talenkennis 

English 
 
Internationale mogelijkheden 

Yes 
 
Troeven van het bedrijf 

As an ambitious team of professionals operating in an incredibly exciting industry, we’re always 
looking for passionate, talented people who will embrace the freedom and challenges we 
provide. By choosing NXP as your employer, be prepared to move boldly, accept responsibility 
and share in the rewards that come from world-class teamwork and a customer-focused passion 
to win! 
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O3 SHIFT 
 
Bell Telephonelaan 2  
2440 Geel | België 
 
 
www.O3SHIFT.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nadine Versmissen 
Bell Telephonelaan 2  | 2440 Geel | België 
 
nadine.versmissen@thysbp.be | www.O3SHIFT.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

O3 SHIFT - We Grow Circular Spaces 
Als bouwer, ontwikkelaar en investeerder van duurzame (CO2 neutrale) en circulaire gebouwen 
zetten we bij O3SHIFT in op duurzaamheid. 
O3SHIFT engageert zich voor meer ademruimte, ten gunste van mens en planeet. 
Dit doen we door gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen (o.a. CLT), BIM (3D-
modellen voor onfeilbare ontwerpen) en slimme systemen om energieverbruik drastisch te 
beperken (SEDS). 
Meer weten over ons? www.O3SHIFT.com  

 
Gewenste talenkennis 

NL FR ENG 
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Odoo 
 
Chaussée de Namur 40  
1367 Grand-Rosière | België 
 
 
www.odoo.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Julie Brison 
Chaussée de Namur 40  | 1367 Grand-Rosière | België 
+32 473 42 40 17 
julie.brison17@hotmail.fr | www.odoo.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Odoo is a suite of open source business apps that cover all your company needs: CRM, 
eCommerce, accounting, inventory, point of sale, project management, etc. 
Odoo's unique value proposition is to be at the same time very easy to use and fully integrated. 

 
Bedrijfsgrootte 

500 people in Belgium, 1050 people around the world. 
 
Gewenste talenkennis 

English, Dutch + any other European language 
 
Internationale mogelijkheden 

We have offices in Antwerp, New York, Dubai, San Francisco, Mexico, Louvain-la-Neuve, 
Grand-Rosière, Hong Kong, Luxembourg and India. 

 
Troeven van het bedrijf 

Evolution and internal mobility 12 days of pro training per year, including 6 of your choice, for 
personal development. 
- Great Work Place 
- Afterwork 
- Babyfoot & Video Games at Lunch Time 
- Drinks at the Office and Several Team Buildings 
- Sport Activity: Play any sport with enough colleagues and the bill is covered. 
- Eat & Drink Fruits basket, coffee provided all day 
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Omnivision Technologies Belgium 
 
Kardinaal Mercierplein 2  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.ovt.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kim Gysemans 
Kardinaal Mercierplein 2  | 2800 Mechelen | België 
+32 490 44 04 02 
kim.gysemans@ovt.com | www.ovt.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

OMNIVISION is a global fabless semiconductor organization that develops advanced digital 
imaging, analog and touch & display solutions for multiple applications and industries, including 
mobile phones, security and surveillance, automotive, computing, medical and emerging 
applications. The R&D team in Belgium develops cutting-edge CMOS imaging technologies for 
various market segments. The team aims to serve the automotive imaging market by working 
with the R&D design team in Oslo, Norway, to deliver the next generations of automotive 
imaging solutions. 

 
Bedrijfsgrootte 

OMNIVISION is one of the world’s top three CMOS image sensor providers and a global 
provider of electronic components and devices, employing 3,800 employees worldwide. 
Within Belgium, OMNIVISION currently employs a team of 20 people with the ambition to double 
the team size over the next few years. 

 
Gewenste talenkennis 

An excellent command of English is mandatory as it is the default working language within 
OMNIVISION. 

 
Internationale mogelijkheden 

OMNIVISION has a global presence that allows us to support our clients worldwide. 
OMNIVSION is currently operating in 20 countries, with 30+ global locations spread across the 
America’s, Asia-Pacific and Europe. 
Within Europe, OMNIVISION has offices in Germany, Norway, UK and Belgium. 

 
Troeven van het bedrijf 

Join a fast-growing company with a leadership position in the automotive, medical, computing, 
mobile, security and emerging CMOS image sensor markets - Contribute to award-winning 
technological innovations - Enjoy personal growth opportunities within our recently formed 
Belgian R&D center - Participate in challenging development projects with a diverse and 
experienced team 
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Ordina 
 
Blarenberglaan 3b  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.ordina.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Lara Deryckere 
Blarenberglaan 3b  | 2800 Mechelen | België 
+32 15 29 58 58 | +32 476 64 54 38 
lara.deryckere@ordina.be | www.ordina.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Wij richten ons op het realiseren van een digitale voorsprong bij klanten in de sectoren: 
financiële dienstverlening, industrie en overheid. 
Dit doen wij door het bedenken, bouwen en beheren van technologische toepassingen. 
Ordina wil haar klanten helpen de uitdagingen en veranderingen in hun business voor te zijn.  
Ordina is als IT-dienstverlener inmiddels al meer dan veertig jaar actief in de Benelux. 
We volgen de nieuwste technologische ontwikkelingen op de voet en maken deze relevant door 
innovatieve business- en IT-toepassingen te creëren die waarde toevoegen voor onze klanten. 

 
Bedrijfsgrootte 

Ordina is een lokale, onafhankelijke IT-dienstverlener in de Benelux met circa 2.650 
medewerkers. 

 
Troeven van het bedrijf 

Bij Ordina hanteren we een brede definitie van duurzaamheid. Duurzaam ondernemen betekent 
voor ons dat we ons inzetten om onze prestaties te verbeteren in gebieden waar we een 
significante milieu-impact of sociale impact hebben. 
Mensen zijn verschillend. Dat heeft waarde en het geeft energie. Daarom vinden we diversiteit 
en inclusiviteit belangrijk in alles wat we doen. 
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Orion Engineering 
 
Hurksestraat 43  
5652AH Eindhoven | Nederland 
 
 
www.orionengineering.nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Steven van de Laar 
Hurksestraat 43  | 5652AH Eindhoven | Nederland 
+31 6 31 04 98 74 
steven.van.de.laar@orionengineering.nl | www.orionengineering.nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Are you (almost) graduated and considering your options for employment? We would like to tell 
you more about Orion Engineering! We can shape your career in engineering in different ways. 
You can work on various assignments and gain a broad experience. Or, you may be offered a 
permanent position by our client after a period of time. Whether you are looking for a temporary 
or a permanent job, Orion Engineering is the ideal partner for developing your career in 
engineering. Orion has been a secondment agency for engineering staff for 30 years and has 
an extensive network of interesting jobs. 

 
Bedrijfsgrootte 

We have around 400 engineers employed at in different fields of engineering. 
Next to the engineers we have employed 30 internal employees. 

 
Gewenste talenkennis 

Orion Engineering is open for candidates who speak Dutch and / or English. 
 
Internationale mogelijkheden 

Orion Engineering is open for international candidates. We have different open jobs where you 
have to travel for your work. Most of our jobs are based in the Netherlands. 

 
Troeven van het bedrijf 

You can start working for Orion Engineering almost immediately. We are always looking for new 
talent who wish to get started on a challenging assignment. 
We have interesting vacancies for candidates with a technical background. 
We, Orion Engineering, have established an extensive and interesting network. 
You are an high potential technical specialist. 
Together we're able to make the perfect match. 
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PEC nv 
 
Technologielaan 12  
3001 Leuven | België 
 
 
www.peccorp.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Annemie Vandeven 
Technologielaan 12  | 3001 Leuven | België 
+32 16 39 83 83 
annemie.vandeven@peccorp.com | www.peccorp.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

PEC is an international technology supplier with presence in Europe (Belgium, Hungary, 
Germany), the United States, China and Japan. We are a global leader in Test and 
Manufacturing Equipment for advanced Batteries and Cash Automation, serving key players in 
these domains. In our energy storage division, PEC employees are working on the technology 
and equipment for the development and manufacturing of tomorrow's renewable energy 
storage. For more information, visit us at www.peccorp.com. 

 
Bedrijfsgrootte 

Worldwide the PEC group counts over 140 employees from diverse backgrounds. 
 
Gewenste talenkennis 

Knowledge of English is a must. 
 
Internationale mogelijkheden 

We have our headquarters in Belgium, and local offices in Hungary, Germany, China, Japan 
and the United States. Travelling for job purposes is possible. 

 
Troeven van het bedrijf 

A career at PEC gives you the opportunity to work in an innovative, international company, with 
chances to grow and develop your skills. 
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Pellikaan Bouwbedrijf 
 
Excelsiorlaan 1 4 
1930 Zaventem | België 
 
 
www.pellikaan.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Lindsay Bonnewyn 
Excelsiorlaan 1 4 | 1930 Zaventem | België 
+32 2 714 24 08 | +32 499 38 11 88 
lbonnewyn@pellikaan.be | www.pellikaan.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Pellikaan is een stabiel en financieel gezond familiebedrijf. 
Wij opereren lokaal en internationaal in België, Nederland, Duitsland en Engeland. 
Sinds de oprichting in 1947 is Pellikaan uitgegroeid tot een veelzijdige onderneming. 
Een uit de hand gelopen hobby is de basis geweest voor de specialisatie in sportbouw. 

 
Bedrijfsgrootte 

Met ca. 180 werknemers realiseerde Pellikaan sinds 1947 honderden projecten: sportcentra, 
zwembaden, scholen, zorgcentra, appartementen, etc... . 
Belgisch filiaal : 30 medewerkers 

 
Gewenste talenkennis 

NL, FR, EN, DU 
 
Internationale mogelijkheden 

Opereren in BE en NL, DU, EN 
 
Troeven van het bedrijf 

- familiebedrijf 
- vlakke bedrijfsstructuur 
- doorgroeimogelijkheden 
- permanente opleiding 
- zelflerende organisatie 
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People 4 Projects 
 
Oudeleeuwenrui 7 8 
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.p4p.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Peter Weyns 
Oudeleeuwenrui 7 8 | 2000 Antwerpen | België 
+32 491 86 99 50 
peter.weyns@p4p.be | www.p4p.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

People 4 Projects is een bureau - opgericht in 2004 - dat gespecialiseerd is in het informeren, 
adviseren en coachen van studenten en ervaren profielen met een technische achtergrond 
richting de meest geschikte eerste / nieuwe uitdaging. Aan de hand van onze persoonlijke 
aanpak en één op één begeleiding zoeken we mee naar de meest ideale werkomgeving. Die 
zoektocht zal op die manier snel en efficiënt verlopen, afgestemd op persoonlijke voorkeuren 
en ambities. 

 
Bedrijfsgrootte 

30 werknemers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Engels 
 
Troeven van het bedrijf 

- Ervaren team met uitgebreide kennis van technische jobs voor ingenieurs en technische 
bachelors 
- Een snelle, efficiënte en doelgerichte match tussen kandidaten en opdrachtgevers 
- Open communicatie 
- Kwaliteit boven kwantiteit 
- Een persoonlijke no-nonsense aanpak en flexibele manier van werken 
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Pfizer Manufacturing Belgium 
 
Rijksweg 12  
2870 Puurs | België 
 
 
www.pfizer.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jan-Pieter Snoeckx 
Rijksweg 12  | 2870 Puurs | België 
+32 3 897 30 04 
jan-pieter.snoeckx@pfizer.com | www.pfizer.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Pfizer telt vier vestigingen in België: Puurs, Brussel, Zaventem en Anderlecht. De productie en 
verpakkingssite te Puurs vormt de tweede grootste productiesite van Pfizer wereldwijd. Samen 
met meer dan 2700 collega's produceren en verpakken we hier meer dan 400 miljoen steriele 
inspuitbare geneesmiddelen per jaar. Deze geneesmiddelen worden geëxporteerd naar meer 
dan 170 landen, vaak voor institutionele organisatie zoals WHO, UNICEF, USAID, UNFPA en 
GAVI Alliance. De afgelopen vijf jaar werd er meer dan 700 miljoen euro geïnvesteerd in deze 
site. 

 
Bedrijfsgrootte 

Aantal personeelsleden in België: 3200 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Op termijn is een assignment of een functie voor langere tijd zeker mogelijk. 
 
Troeven van het bedrijf 

Bij Pfizer kom je terecht in een innovatieve, mensgerichte, expansieve en hoogtechnologisch 
omgeving waar autonomie en persoonlijke ontwikkeling belangrijk zijn. 
Een no-nonsense bedrijfscultuur waar ondernemerschap, toewijding, respect en transparantie 
belangrijke waarden zijn. 
Verder bieden we naast een goed salaris en aangepaste extra-legale voordelen, een 
ondersteunende en gevarieerde cultuur 
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Planet Talent 
 
Frank van Dyckelaan 7 b 
9140 Temse | België 
 
 
planet-talent.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kristel Seymus 
Frank van Dyckelaan 7 b | 9140 Temse | België 
+32 3 226 48 28 
kristel.seymus@planet-talent.com | https://www.planet-talent.com/ 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Planet Talent is al 25 jaar een referentie voor hooggeschoolde starters. Met ons exclusief 
ecosysteem rond digitale transformatie ondersteunen we innovatieve bedrijven met jong talent 
en boosten we de carrière van deze starters door hen slim te laten navigeren tussen 
verschillende rollen en boeiende projecten, door een gepersonaliseerd opleidingsprogramma, 
en door ons bruisend netwerk. Deze unieke aanpak garandeert een maximale impact vanaf dag 
één, waarbij onze topstarters de beste versie van zichzelf worden en er de rest van hun leven 
de vruchten van plukken. 

 
Bedrijfsgrootte 

100 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Een vlotte kennis van Nederlands en Engels. 
 
Internationale mogelijkheden 

Planet Talent is een lokale speler maar werkt voor innovatieve bedrijven waarbinnen projecten 
veelal in een internationale context georganiseerd worden. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Variatie en jobzekerheid 
- 150 uur opleidingen en coaching per jaar 
- Een persoonlijke coach 
- Onvergetelijke bootcamps en workshops 
- Een community van likeminded people 
- Een online leerplatform 
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Politiezone Antwerpen 
 
Oudaan 5  
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.politieantwerpen.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Joke Maes 
Oudaan 5  | 2000 Antwerpen | België 
+32 3 338 55 55 
jobs@politie.antwerpen.be | www.politieantwerpen.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Werken bij Politie Antwerpen is werken voor de grootste lokale politiezone van België. Bij ons 
kies je voor doorgroeimogelijkheden, een uitgebreid opleidingsaanbod, teamspirit en een 
afwisselende job. 
Ja, werken voor Politie Antwerpen is ANDERS. 
We zijn een voorbeeld voor wie mee vooruit wil. We zijn pioniers die werken met state-of-the-
artmateriaal, professioneel begeleid worden en kansen krijgen om te groeien. Samen willen én 
kunnen we een verschil maken in de maatschappij. Bij Politie Antwerpen werk je ook achter de 
schermen mee aan een veilige stad. 

 
Bedrijfsgrootte 

Met bijna 3000 werknemers heeft Antwerpen een van de grootste politiekorpsen van het land. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Internationale mogelijkheden 

Politiezone Antwerpen innoveert al jaren de politiewereld. Ons korps is zowel in België als 
internationaal een voorbeeld voor al wie mee vooruit wil. Bovendien gingen we al 
samenwerkingen aan met de Baskische politie en de politie van Rotterdam, Singapore en New 
York. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Vernieuwend korps 
- Een groot en buitengewoon gevarieerd jobaanbod 
- zowel operationeel als administratief 
- Veel doorgroeimogelijkheden 
- Tijd- en plaatsonafhankelijk werken 
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PRAYON 
 
Gansbroekstraat 31 A 
2870 Puurs | België 
 
 
www.prayon.com/fr/index.php 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Dominique Maréchal 
Gansbroekstraat 31 A | 2870 Puurs | België 
+32 42 73 93 78 | +32 476 86 02 58 
DMarechal@prayon.com | www.prayon.com/fr/index.php 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

With more than a century of industrial experience, Prayon is a world leader in the phosphate 
sector. Our Group manufactures an extensive range of phosphate and fluorine products that are 
used in food applications, industrial applications, fertilizers and other applications such as 
pharmaceuticals. 

 
Bedrijfsgrootte 

Total Employment Worldwide: 1126 collaborators 
 
Gewenste talenkennis 

French, Dutch, English 
Other languages depending on the country 

 
Internationale mogelijkheden 

Prayon is an international company. We are present in the world. We have 4 production sites 
(Engis in Belgium / Puurs in Belgium / Les Roches in France and Augusta in the USA). We have 
several sales offices all over the world. 

 
Troeven van het bedrijf 

Prayon is a sustainable company taking care of the environment. Prayon is an international 
company focusing on innovation, according a particular attention to all its collaborators and 
gives a particular importance to the well beeing of its employees. Prayon offers the appropriate 
tools to beter develop themself together with offers an attractive salary package. 
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Process Automation Solutions nv 
 
Schaarbeekstraat 23C  
9120 Melsele | België 
 
 
www.pa-ats.com/be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jeanneke Jansen 
Schaarbeekstraat 23C  | 9120 Melsele | België 
+32 3 710 99 70 | +32 488 79 03 50 
jeanneke.jansen@pa-ats.com | www.pa-ats.com/be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Process Automation Solutions is marktleider als systeemonafhankelijk leverancier van 
automatiseringsoplossingen in de proces- en manufacturing industrie. Wij behoren tot een 
technologisch concern dat actief is in engineeringdiensten voor klanten in sectoren zoals 
chemie, life sciences, food, energie en automotive. Onze project engineers werken daarbij 
zelfstandig in kleine teams aan projecten, waardoor ze veel verantwoordelijkheid dragen en elke 
dag uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. 

 
Bedrijfsgrootte 

Met meer dan 20 jaar ervaring en bijna 300 technische experts zijn wij marktleider op gebied 
van E&I engineering, DCS engineering en MES oplossingen. We werken flexibel vanuit een van 
onze kantoren (Melsele, Berchem, Oevel, Waver, Breda), onsite bij de klant of gewoon thuis 
achter je laptop. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels, Frans (geen must) 
 
Internationale mogelijkheden 

Process Automation Solutions NV maakt deel uit van het internationale Process Automation 
Solutions GmbH (www.pa-ats.com), opgericht in 1986 in Ludwigshafen am Rhein en 
ondertussen wereldwijd actief in meer dan 19 landen. Het behoort tot het Canadese 
beursgenoteerde Automation Tooling Systems. 

 
Troeven van het bedrijf 

Internationaal groeibedrijf - Veel ruimte voor zelfstandigheid en initiatief - Veel 
klantverantwoordelijkheid - Vlakke organisatiestructuur met korte communicatielijnen - Flexibele 
arbeidsuren - Dynamische jonge teams in een toffe bedrijfsomgeving - Mogelijkheid tot 
opleidingen on the job - Marktconforme verloning met extralegale voordelen zoals een hybride 
of elektrische bedrijfswagen met tankkaart 
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Proximus 
 
Koning Albert II laan 27 0 
1030 Brussel | België 
 
 
www.proximus.com/jobs 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Dominique Van Laere 
Koning Albert II laan 27 0 | 1030 Brussel | België 
+32 2 202 11 55 | +32 476 50 05 20 
dominique.van.laere@proximus.com | www.proximus.com/jobs 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Proximus is active as a provider of digital services and communication solutions. With our 
interconnected fixed and mobile networks, our customers can access digital services, data and 
multimedia content anywhere, anytime. We are laying the foundation for sustainable growth by 
investing in the network of the future and developing innovative solutions. We want to create an 
inclusive, safe, sustainable and prosperous digital Belgium. We have been climate neutral for 
our own operations since 2016 and have the ambition to become a circular company with a net 
positive impact by 2030. 

 
Bedrijfsgrootte 

12,630 employees 
 
Gewenste talenkennis 

French, Dutch, English 
 
Troeven van het bedrijf 

With the Proximus Graduate Program, you’re all set to launch your promising career in digital, 
together with other young professionals with great motivation. Think possible at Belgium’s 
biggest ICT employer. 
- Work on important projects from day one 
- Launch new services and products with us 
- Grow your knowledge across multiple domains 
- Learn from experienced specialists in the industry 
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PSA België 
 
Napelsstraat 79  
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.psa-antwerp.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Cheyenne Van De Craen 
Napelsstraat 79  | 2000 Antwerpen | België 
+32 3 260 61 71 | +32 474 66 19 64 
Cheyenne.VanDeCraen@antwerpterminalservices.be | www.psa-antwerp.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Bij PSA zorgen we er elke dag voor dat duizenden containers vlot op weg zijn naar hun 
bestemming. We laden en lossen containers op en van containerschepen. Deze zetten we 
vervolgens op trucks, binnenschepen of treinen voor vervolgtransport en omgekeerd. Hoewel 
we bij PSA allemaal onze eigen expertise hebben, delen we dezelfde passie. Onze dynamiek 
vraagt dan ook om bijzondere collega's. Mensen die vooruit willen en steeds gaan voor de beste 
oplossingen. Mensen die bouwen aan een teamgerichte werksfeer en nieuwe uitdagingen 
durven aangaan, zowel in België als in onze buitenlandse vestigingen. 

 
Bedrijfsgrootte 

PSA International is de grootste havengroep ter wereld en behoort tot de absolute wereldtop in 
containerbehandeling. Ook in de haven van Antwerpen is PSA de grootste: meer dan 80% van 
alle containers die de haven van Antwerpen binnen en/of buiten gaan, passeert via één van de 
PSA Antwerp terminals. 

 
Internationale mogelijkheden 

PSA International is actief in havenprojecten in Azië, Europa en Amerika, met als belangrijkste 
vlaggenschepen de "PSA Singapore Terminals" (grootste containerterminal ter wereld) en "PSA 
Antwerp". De PSA groep kan bogen op de ervaring en expertise van ongeveer 29.000 
medewerkers, wereldwijd. 

 
Troeven van het bedrijf 

Bij PSA kom je terecht bij een wereldleider in zijn sector, waar je kan rekenen op de beste 
ondersteuning van serieuze experten, maar ook gewoon plezante collega's. 
Je maakt deel uit van een internationale omgeving waar de modernste technologieën hand in 
hand gaan met een lokale manier van werken. 
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PwC Belgium 
 
Culliganlaan 5  
1831 Diegem | België 
 
 
www.pwc.be/en/careers/students-graduates.html 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Lauranne La Rose 
Culliganlaan 5  | 1831 Diegem | België 
+32 2 710 42 11 
lauranne.la.rose@pwc.com | www.pwc.be/en/careers/students-graduates.html 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Leading with heart, living by values. We’re in this together. Not only for our clients, but also for 
our people. At PwC, you’ll join a community of problem-solvers. When you are part of our team, 
you’ll benefit from our solidarity at every stage of your career development. Whether you're 
looking for an internship or a great career start, we’re here to nurture your career. 

 
Bedrijfsgrootte 

9 offices, 2,030 employees in Belgium. 
 
Gewenste talenkennis 

English and French or Dutch. 
 
Internationale mogelijkheden 

156 countries, 742 locations, 295,371 employees worldwide. 
 
Troeven van het bedrijf 

- Act with integrity 
- Make a difference 
- Care 
- Work together 
- Reimagine the possible 
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Reaktika 
 
Veldkant 4  
2550 Kontich | België 
 
 
www.reaktika.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Ben Calus 
Veldkant 4  | 2550 Kontich | België 
+32 473 71 07 71 
ben.calus@reaktika.be | www.reaktika.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Reakikta is een consultancy start-up die zich toespitst op de ontwikkeling van event-gedreven 
microservices en alles wat daarbij komt kijken. Dit maakt het voor ons mogelijk om super 
efficiënte en robuuste oplossingen te bouwen, gaande van real-time Internet-of-Things 
platformen tot massive scale sociale networken. 

 
Troeven van het bedrijf 

Bij Reaktika kom je terecht in een groepje van software enthousiastelingen. 
We bekijken projecten graag van A tot Z waardoor je de kans krijgt om je zeer breed te 
ontwikkelen. 
Via een persoonlijke begeleiding zorgen we ervoor dat je kan groeien in de richting die jou het 
meeste aanspreekt om zo je professionele carriere een vliegende start te geven! 
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Renotec NV 
 
Winkelomseheide 229  
2440 Geel | België 
 
 
www.renotec.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Tuyteleers Ellen 
Winkelomseheide 229  | 2440 Geel | België 
+32 14 14 07 13 | +32 470 98 17 27 
ellen.tuyteleers@renotec.be | www.renotec.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Waar een alledaagse aannemer stopt, daar begint Renotec. Renotec focust bewust op 
gespecialiseerde werken in en rond gebouwen, bouwconstructies en monumenten. Uitdagende 
werken die ambachtelijke kennis vragen zijn een kolfje naar onze hand. Renotec is 
gespecialiseerd in: 
Burgerlijke Bouwkunde - Leidingtechnieken - Complexe Verbouwingswerken - Industriële 
renovatie & onderhoud - Restauratie & Herbestesmmingen - Terras- & Gevelrenovatie – 
Asbestsanering 
Renotec houdt vakmanschap onder eigen vleugels. Know-how en materiaal houden we waar 
mogelijk in eigen huis. Kwaliteit is ons handelsmerk. 

 
Bedrijfsgrootte 

- Renotec telt meer dan 800 medewerkers waarvan een 150-tal technisch hooggeschoolden 
- Renotec realiseerde in 2021 een omzet van meer dan 115 mio 
- In 2021 gingen 21 ingenieurs in onze onderneming aan de slag 

 
Gewenste talenkennis 

Renotec is actief vanuit vier vestigingen en opereert zowel in het Vlaamse, Waalse als 
Brusselse Gewest. De voertaal binnen het bedrijf is Nederlands. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Renotec staat gekend als een sterke vernieuwer. 
- Renotec is een gezonde en groeiende onderneming. 
- Onze specialisten hanteren en ontwikkelen hoogtechnologische en innovatieve technieken en 
procedures. Hoe uitdagender het probleem, hoe groter onze inventiviteit. 
- Alle diverse specialiteiten herbergt Renotec onder één dak. Binnen Renotec leeft de kracht 
van een familie 
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Reynaers 
 
Oude Liersebaan 266  
2570 Duffel | België 
 
 
www.reynaers.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Marie Roobaert 
Oude Liersebaan 266  | 2570 Duffel | België 
+32 15 30 85 97 | +32 475 95 41 38 
marie.roobaert@reynaers.com | www.reynaers.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Al meer dan 50 jaar ontwerpt Reynaers Aluminium geavanceerde en duurzame 
aluminiumoplossingen voor de buitenkant van gebouwen die de leef- en werkomgeving van 
mensen over de hele wereld verbeteren. Deze oplossingen worden door onze partners verwerkt 
tot mooie ramen, deuren en gevelsystemen. Het uitgebreide productgamma wordt erkend voor 
de premium kwaliteit en daarom toegepast door toonaangevende architecten en bouwbedrijven. 

 
Bedrijfsgrootte 

Opgericht in 1965, heeft de Reynaers Group, met het hoofdkantoor in Duffel België, momenteel 
2300 werknemers in 40 landen over de hele wereld en exporteert ze wereldwijd. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Engels. Andere talen zijn een pluspunt. 
 
Internationale mogelijkheden 

Reynaers Aluminium is de marktleider in België en we hebben wereldwijd een sterke 
marktpositie verworven. Met een jaaromzet van 550 miljoen euro in 2020 en een hoog 
ambitieniveau zijn we klaar voor de toekomst. 

 
Troeven van het bedrijf 

Een aangename en dynamische werksfeer met elke dag een nieuwe uitdaging. 
Flexibele werkuren: Start en stop met werken wanneer het jou uitkomt: alleen tussen 10 en 15 
uur kunnen we je echt niet missen. 
Een groen mobiliteitsplan: Bol elke dag naar het werk op je gratis fiets, fietsvergoeding 
inbegrepen. Meer dan 15 km onderweg? Je bent er in een wip dankzij je elektrische fiets. 
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Rialto Recruitment 
 
Galileilaan 15  
2845 Niel | België 
 
 
www.rialtorecruitment.eu 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Ellen Gillis 
Galileilaan 15  | 2845 Niel | België 
+32 3 443 04 82 | +32 475 741 427 
ellen.gillis@rialtorecruitment.eu | www.rialtorecruitment.eu 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Rialto Recruitment is een gespecialiseerd kantoor in het aanwerven van technische Bachelors, 
professionele en academische Masters (Ing/Ir), en wetenschappelijke profielen (PhD). 
Het zoeken, selecteren en screenen van de meest geschikte kandidaat/kandidate is waar 
klanten én kandidaten ons kunnen op aanspreken. 
Techniek in zijn breedste vorm, is de rode draad doorheen al onze vacatures. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands Engels Frans in beperkte mate 
 
Troeven van het bedrijf 

- Een persoonlijke aanpak 
- Verschillende vacatures/bedrijven bereiken via slechts 1 gesprek/contactpersoon 
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Robert Half 
 
Stationsstraat 34 bus 1 
1702 Groot-Bijgaarden | België 
 
 
www.roberthalf.be/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Eva Smit 
Jan Van Gentstraat 1 301 | 2000 Antwerpen | België 
+32 3 241 14 72 
eva.smit@officeteam.be | www.roberthalf.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Robert Half, opgericht in 1948, is marktleider op het gebied van gespecialiseerde rekrutering. 
Via onze gespecialiseerde divisies bieden we tijdelijke, permanente en projectmatige 
oplossingen in IT, finance & accounting, financial services, legal en administratieve 
ondersteuning. 
Bij Robert Half zijn we ervan overtuigd dat een gemotiveerd en enthousiast team een productief 
team is. En medewerkers die happy worden van hun werk voelen zich gewaardeerd en maken 
het verschil. 
Laat Robert Half je helpen om een job te vinden die echt bij je past en waarin je je volledig kan 
ontplooien. 

 
Bedrijfsgrootte 

Robert Half heeft meer dan 300 kantoren wereldwijd, waarvan 10 kantoren in België. 
 
Gewenste talenkennis 

Robert Half heeft 10 kantoren gevestigd in België. 
Hierdoor kunnen onze consultants je verder helpen in Nederlands, Frans en Engels. 

 
Internationale mogelijkheden 

Ons internationale netwerk strekt zich uit over de hele wereld. 
Op aanvraag brengen we jobs en werkzoekenden wereldwijd samen. 

 
Troeven van het bedrijf 

Alles wat je als student, stagiair en junior doet, heeft impact op je latere carrière. 
Bij Robert Half vind je een interessante selectie van studentenjobs, junior-vacatures en een 
heleboel info en tips die je dichter bij je droomjob brengen. 
Samen halen we van bij je eerste stappen op de arbeidsmarkt het maximum uit je talent. 
Met onze consultants geraak je verder- nu én later. 
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Robert Walters People Solutions NV 
 
Louizalaan 326  
1050 Brussel | België 
 
 
www.walterspeople.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Stephanie Pimienta 
Louizalaan 326  | 1050 Brussel | België 
+32 478 98 04 61 
stephanie.pimienta@robertwalters.com | www.walterspeople.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Ben je bijna of net afgestudeerd en op zoek naar een carrière met veel afwisseling en uitdaging?  
Walters People is er om je te helpen die eerste job te vinden! 
Wij willen jou graag leren kennen als persoon, je ervaring bespreken, je verwachtingen horen 
én uiteraard ook je ambities. 
Wij richten ons op het vinden van jouw eerste job in accounting, tax & treasury, bank & 
verzekeringen, finance, business support, customer service, HR & payroll, sales & marketing, 
logistics & supply chain. 
Daarnaast hebben we ook een aantal studentenjobs in onze portefeuille, die in lijn liggen met 
je studies. 

 
Bedrijfsgrootte 

Walters People is actief over heel België, vanuit onze kantoren in Antwerpen, Brussel, Gent, 
Groot-Bijgaarden en Zaventem. 

 
Internationale mogelijkheden 

Walters People maakt deel uit van de Robert Walters Group, actief in 31 landen wereldwijd. 
Walters People heeft kantoren in België, Engeland, Frankrijk, Nederland, Ierland, Spanje, Hong 
Kong en Chili. 
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RoboJob NV 
 
Industriepark zone B 13  
2220 Heist-op-den-Berg | België 
 
 
www.robojob.eu/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Evelyn Timmermans 
Industriepark zone B 13  | 2220 Heist-op-den-Berg | België 
+32 15 25 72 92 | +32 475 31 12 98 
evelyn.timmermans@robojob.eu | www.robojob.eu/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

RoboJob is internationaal marktleider in de automatisering van CNC-machines en trendsetter 
in industrie 4.0. 
Met onze slagzin - First in CNC Automation - laten we geen ruimte voor interpretatie. CNC-
automatisering is nu eenmaal waarin we uitblinken. 
En met ‘First' tonen we onze fierheid als nummer 1 in de markt. RoboJob telt de meeste klanten, 
heeft de meeste installaties en is een pionier op het vlak van innovaties. 
We schrikken er nu eenmaal niet voor terug om te investeren in meer en beter. 

 
Bedrijfsgrootte 

RoboJob heeft ondertussen meer dan 50 mensen in dienst, en breekt elk jaar opnieuw onze 
records in omzet en het aantal installaties. Ook voor 2022 zijn we opnieuw op zoek naar nieuwe 
jonge dynamische medewerkers die onze groei mee kunnen waarmaken. 

 
Gewenste talenkennis 

Om onze internationale contacten te woord te staan, zoeken wij medewerkers die vlot 
verschillende talen spreken. Onze klanten spreken Duits, Frans, Engels, Nederlands enz. 

 
Internationale mogelijkheden 

RoboJob is internationaal marktleider in de automatisering van CNC-machines. Hierdoor zijn er 
opportuniteiten zowel internationaal (voornamelijk Europa) alsook lokaal in Heist-op-den-Berg. 

 
Troeven van het bedrijf 

Je komt terecht in een dynamisch, jong en gedreven team in de boeiende en innovatieve 
omgeving van een groeibedrijf met een breed spectrum van technische disciplines op een high 
level niveau. 
Net als onze technologie is het salaris met alle extralegale voordelen zeer competitief. Je krijgt 
alle nodige tools en opleidingen om jouw functie waar te maken. 
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robonext 
 
Vestinglaan 57 11 
2650 Edegem | België 
 
 
www.robonext.eu 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Pieter Celis 
Vestinglaan 57 11 | 2650 Edegem | België 
+32 498 28 14 33 
pieter.celis@robonext.eu | www.robonext.eu 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Robonext (Edegem) is een innovatief IT-bedrijf gespecialiseerd in het automatiseren van 
repetitieve bedrijfsprocessen. We implementeren software robots die administratieve taken 
automatisch uitvoeren. Hiervoor maken we gebruik van Robotic Process Automation (RPA), het 
snelst groeiende software segment ter wereld, in combinatie met Artificiële Intelligentie (AI) en 
Low Code. Bij robonext maak je deel uit van een gepassioneerd en dynamisch team. 

 
Bedrijfsgrootte 

Snel groeiend bedrijf van momenteel 15 personen 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands of Frans; Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Geen noodzaak 
 
Troeven van het bedrijf 

- Een dynamische fulltime baan (of stage) in een innovatief, snelgroeiend bedrijf 
- Een competitief salarispakket met extralegale voordelen 
- Een prettige en informele werkomgeving waar initiatief wordt gewaardeerd 
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Rombit 
 
Meir 30  
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.rombit.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Ella De Maitre 
Meir 30  | 2000 Antwerpen | België 
+32 493 76 22 46 
ella.demaitre@rombit.be | www.rombit.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Rombit is een Antwerps technologiebedrijf, gespecialiseerd in Internet of Things. 
Het team - een bonte mix van 60 programmeurs, business analisten, verkopers en techniekers, 
zit verspreid over 3 kantoren in hartje Antwerpen. Samen bouwen ze digitale oplossingen voor 
een veiligere en efficiëntere werkomgeving. 
Het jonge bedrijf is nationaal en internationaal meermaals bekroond tot ‘Startup en/of Scale-up 
van het Jaar’. 
De smaakmakers van het Rombit-DNA? 
Innovatie, lef, nieuwsgierigheid. 

 
Bedrijfsgrootte 

We zijn een bedrijf van 60 mensen. Een echte innovatieve "scale-up", zoals ze dit noemen. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Engels. 
 
Internationale mogelijkheden 

We zijn beginnend internationaal actief, voornamelijk in de US. 
 
Troeven van het bedrijf 

We zijn een hip, innovatief bedrijf waar technologie centraal staat en er ruimte is voor 
persoonlijke groei & ownership. 
Als schoolverlater krijg je veel leerkansen on-the-job, aan jou om deze kansen te grijpen! 
Je komt in een dynamische toffe bende "Rombiteers" terecht waarmee we regelmatig 
Romnights, team buildings, lunches, meet-ups, .. organiseren. 
Hope to see you soon! 
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RP One 
 
Medialaan 36  
1800 Vilvoorde | België 
 
 
www.rp-one.eu 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Ellen Demandt 
Medialaan 36  | 1800 Vilvoorde | België 
+32 2 310 00 00 
JOBS@rp-one.eu | www.rp-one.eu 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Ben jij pas afgestudeerd? 
Of ben je op zoek naar een nieuwe wending in je carrière? 
Dan ben je bij ons aan het juiste adres! 
RP One helpt jou om je carrière te (her)lanceren. 
Met onze jarenlange ervaring en specialisatie in IT development en onze grondige marktkennis 
gaan we meteen aan de slag voor je. 
We luisteren naar wat jouw ervaringen, talenten en wensen zijn om vervolgens een passend 
project bij een van onze partners te vinden. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands met bijkomende kennis van Engels of Frans. 
 
Troeven van het bedrijf 

Wij bieden: 
- Een persoonlijk carrièreplan en begeleiding. 
- Constante opleiding. 
- Een full-option verloningspakket. 
- Concrete doorgroeimogelijkheden. 
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Rydoo 
 
Hendrik Consciencestraat 42  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.rydoo.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Rivka Rooze 
Hendrik Consciencestraat 42  | 2800 Mechelen | België 
+32 474 69 91 40 
rivka.rooze@rydoo.com | www.rydoo.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

We are Rydoo! One of Europe’s fastest-growing SaaS scale-up companies. 
At Rydoo, we found that expense management has been WAY too complicated for too long.  
Rydoo makes the process clear and simple - an app that with a few clicks and photos we end 
up saving time, money, and headaches for our clients all over the world. 
We are building a new generation of expense software with a product-first approach that our 
end-users truly benefit from. 

 
Bedrijfsgrootte 

Almost with 300 Rydooer's! 
 
Gewenste talenkennis 

English 
 
Internationale mogelijkheden 

Rydoo is an international company with offices in Belgium, Poland, Portugal, Brazil, US, France 
and Philippines. 
Currently we have roles open in Belgium (Mechelen) and Portugal (Lisbon). 

 
Troeven van het bedrijf 

Join our wonderful international and dynamic team and enjoy a spectacular onboarding program 
for all new Rydooer's. 
Enjoy the Rydoo way of working, with flexibility and more! 



  
Virtuele Jobbeurs Campus De Nayer 

Thomas More en KU Leuven 
8 maart 2022 

Bedrijvengids – pagina 204 

Ç 

Safran Aircraft Engine Services Brussels 
 
Brussels Airport Building 24B  
1930 Zaventem | België 
 
 
www.safran-aircraft-engines.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Katrien Vandenabeele 
Brussels Airport Building 24B  | 1930 Zaventem | België 
+32 2 790 45 79 | +32 477 77 90 63 
katrien.vandenabeele@safrangroup.com | www.safran-aircraft-engines.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Safran Aircraft Engine Services Brussels is een dochterfirma van Safran Group, gevestigd op 
Brussels Airport, gespecialiseerd in inspectie, onderhoud en reparatie (MRO) van 
geavanceerde LEAP-straalmotoren die de nieuwste generatie Airbus A320NEO Boeing 
B737MAX narrow body families aandrijven. 
Het bedrijf is een belangrijke speler in het internationale MRO-netwerk van CFM. Met meer dan 
75 jaar ervaring en wel 20 internationale Part 145-certificeringen (EASA/FAA/CAAC...), wordt 
Safran erkend als een wereldwijd expertisecentrum in de luchttransportsector. 

 
Bedrijfsgrootte 

Meer dan 100 luchtvaartmaatschappijen, verhuurders, particuliere vliegtuigexploitanten en 
MRO-partners hebben hun motoren aan ons bedrijf toevertrouwd. 
We hebben meer dan 200 hoogopgeleide, gedreven en enthousiaste medewerkers in dienst. 

 
Gewenste talenkennis 

Je spreekt Nederlands of Frans, en kan je uitdrukken in de andere landstaal en het Engels. 
 
Internationale mogelijkheden 

Safran is een internationale hightechgroep die actief is op het gebied van luchtvaart 
(voortstuwing, uitrusting en interieur), ruimtevaart en defensie. 
De Groep, gevestigd op alle continenten, heeft 81.000 mensen in dienst. 

 
Troeven van het bedrijf 

Human sized company, world leader in aviation propulsion. 
In onze MRO afdeling in Zaventem heerst een familiale sfeer, terwijl we tegelijkertijd deel 
uitmaken van een grote internationale groep met de bijhorende voordelen. 
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Sarens 
 
Autoweg 10  
1861 Wolvertem | België 
 
 
www.sarens.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sabrina Dewil 
Autoweg 10  | 1861 Wolvertem | België 
+32 52 31 85 11 | +32 499 40 49 34 
Sabrina.Dewil@sarens.com | www.sarens.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

SARENS is een internationale onderneming van Belgische origine, gespecialiseerd in 
kraanverhuur en engineering projecten voor het hijsen en verplaatsen van lasten met 
uitzonderlijke afmetingen en gewicht. 
# Nothing too heavy, Nothing too high! 

 
Bedrijfsgrootte 

Internationale onderneming (+/- 5.000 medewerkers over de hele wereld) 
In België een team van 500 - 600 medewerkers, verdeeld over diverse entiteiten. 

 
Gewenste talenkennis 

Kennis van het Nederlands en het Engels. 
Kennis van andere bijkomende talen is een mooie troef! 

 
Internationale mogelijkheden 

Belgisch Familiebedrijf met een internationaal karakter! 
Diverse functies mogelijk: functies in België, functies in België met buitenlandse opdrachten en 
op termijn permanente functies in het buitenland. 

 
Troeven van het bedrijf 

YOU OWN YOUR FUTURE! 
Technisch uitdagende projecten die je mee kan helpen realiseren, grote vloot aan interessant 
equipment, hands-on opleidingstrajecten, horizontale en verticale groeimogelijkheden, 
internationale opportuniteiten, fijne én gepassioneerde collega's ... 
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SBB Accountants & Adviseurs 
 
Diestsevest 32 1A 
3000 Leuven | België 
 
 
www.sbb.be/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Julie Kuipers 
Diestsevest 32 1A | 3000 Leuven | België 
+32 16 31 95 03 | +32 498 48 23 78 
hr@sbb.be | www.sbb.be/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

SBB Accountants & Adviseurs is het grootste accountants- en adviesbureau in Vlaanderen. De 
focus ligt al ruim 50 jaar op samen slim ondernemen: door strategisch mee te denken met onze 
klanten en tijd te maken voor écht persoonlijk advies. Die sterke band met onze klanten vertalen 
we ook intern: hier staan we klaar voor elkaar en steunen we mekaar op alle mogelijke vlakken 
om slim te groeien. Met een fijne werksfeer, een open cultuur, veel inspraak en stevige 
ondersteuning. En dat, in elk van onze 28 kantoren. Ook zin om samen slim te groeien? 

 
Bedrijfsgrootte 

Met 28 moderne kantoren, zo'n 580 gedreven medewerkers en ruim 22.000 tevreden klanten is 
SBB het grootste accountants-en advieskantoor in Vlaanderen. 
Deze kantoren liggen netjes verspreid over 4 regio's: Vlaams-Brabant/Limburg, Oost-
Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Internationale mogelijkheden 

Wij focussen ons voor het overgrote deel op Belgische kmo's, zelfstandigen, vrije beroepen en 
vzw's. 

 
Troeven van het bedrijf 

Wat mag je als lid van ons team verwachten? 
Een veelzijdige baan in een gedreven en energieke sfeer, waarin alle collega’s steeds het beste 
van zichzelf geven. 
Geen dag is hetzelfde bij SBB, maak je dus klaar voor heel wat variatie en uitdaging! Zo blijf je 
leren en groeien. 
Wij helpen je daar ook bij met relevante opleidingen en interessante cases. Zo bouw je stap 
voor stap aan je weg. 
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Scania 
 
Antoon Van osslaan 1 28 
1120 Neder-over-Heembeek | België 
 
 
www.scania.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kaouthar Balizi 
Antoon Van osslaan 1 28 | 1120 Neder-over-Heembeek | België 
+32 474 56 64 47 
kaouthar.balizi@scania.com | www.scania.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Werken bij Scania is werken aan een premium product in een veelzijdige en uitdagende 
omgeving waarin medewerkers de ruimte krijgen om zich zowel persoonlijk als professioneel te 
ontwikkelen. 
Scania is niet alleen King of the Road voor haar klanten, maar ook voor haar medewerkers. 
De klanten zijn terecht veeleisend, zowel voor het product als voor de organisatie. Scania is hier 
volledig op ingespeeld. 
Scania biedt haar medewerkers een veilige werkomgeving waarin het welzijn van de 
medewerkers focus nummer één is. 
Op deze manier richt Scania alle kwaliteit op haar klanten. 

 
Bedrijfsgrootte 

Scania Benelux telt +/- 1200 medewerkers waarvan België met zijn 13 werkplaatsen +/- 408 
medewerkers telt. 
Scania België heeft over gans België werkplaatsen de ervoor zorgen dat zowel het onderhoud 
als de verkoop vlot en efficiënt verloopt. 
Op het hoofdkantoor in Breda zitten alle shared services. 

 
Gewenste talenkennis 

Voertaal is Nederlands - aanvullend en afhankelijk van de functies kan Frans en Engels een 
troef zjin. 

 
Troeven van het bedrijf 

Benelux organisatie binnen een wereldwijde speler in de vrachtwagensector 
Internationale ondernerming 
Reële doorgroeimogelijkheden 
Investeren in opleidingen en persoonlijke ontwikkelingen 
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Seafar 
 
Schaliënstraat 3  
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.seafar.eu/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Florence Delacave 
Schaliënstraat 3  | 2000 Antwerpen | België 
+32 473 82 32 97 
florence.delacave@seafar.eu | www.seafar.eu/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Seafar NV is an independent ship management company, offering services to operate 
unmanned and crew-reduced vessels for ship owners and shipping companies. 
Via our Control Center we manage and operate unmanned and crew-reduced vessels, with 
emphasis on effective and safe operations. 

 
Bedrijfsgrootte 

30 pax 
 
Gewenste talenkennis 

NL - FR - ENG 
 
Internationale mogelijkheden 

Kantoor in Namen en Rotterdam 
 
Troeven van het bedrijf 

Seafar is a front-runner in the development and operational integration of state of the art 
technologies for semi-autonomous and unmanned shipping. 
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Select HR 
 
Transcontinentaalweg 13  
2030 Antwerpen | België 
 
 
www.selecthr.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Caroline Michel 
Transcontinentaalweg 13  | 2030 Antwerpen | België 
+32 3 600 09 04 
caroline.michel@selecthr.be | www.selecthr.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Advies en oplossingen voor jouw eerste job! Jouw talent, dat is het vertrekpunt bij Select! Waar 
ben jij goed in? Wat zijn je toekomstplannen? Wat is jouw droomjob? 
De consultants van Select zijn échte mensen die oprecht interesse hebben in jou en je 
loopbaan. Samen kijken we naar mogelijkheden. 
Dankzij onze grote hoeveelheid aan vacatures en diensten onder 1 dak, vinden wij wellicht wat 
jij nodig hebt. 
Select - Quality is performance by genuine people 

 
Bedrijfsgrootte 

Select heeft een breed kantorennetwerk van 25 kantoren in België, Nederland en Luxemburg.  
Met zo'n 100-tal consultants werken we samen om voor jou de perfecte job te vinden. 

 
Gewenste talenkennis 

Onze recruiters spreken Frans, Nederlands en Engels. 
 
Internationale mogelijkheden 

Select Human Resources maakt deel uit van de Select Group. 
Onze activiteiten concentreren zich op België, Nederland, Luxemburg, Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten. Maar ook daarbuiten zijn onze ervaren carrièrecoaches actief. 

 
Troeven van het bedrijf 

Select biedt je de expertise van een nichespeler maar met een breed vacatureaanbod. 
Zo kunnen wij jouw partner zijn gedurende je hele carrière. 
Onze consultants hebben een doorgedreven ervaring: van het vinden van de perfecte eerste 
job, tot loopbaanbegeleiding en consultancy. 
Zo halen we samen het maximum uit jouw carrière. 
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Select Projects 
 
Klipperstraat 15  
2030 Antwerpen | België 
 
 
www.select-projects.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Bénédicte Joret 
Klipperstraat 15  | 2030 Antwerpen | België 
+32 3 203 50 88 
marketing@selecthr.be | www.select-projects.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Jouw technisch talent, dat is het vertrekpunt bij Select Projects! Ben je goed in techniek? Heb 
je een interesse in Life Sciences of zware industrie? Wat zijn je toekomstplannen? Wat is jouw 
droomjob? 
De consultants van Select Projects zijn échte mensen die oprecht interesse hebben in jou en je 
loopbaan. 
Word je een Select Projects consultant? Dan stippelen we samen een carrièreplan uit. 
Je wordt onze nieuwe medewerker en voert projecten uit bij klanten. 
Zo kan je van verschillende bedrijven proeven en je talenten zo divers mogelijk inzetten.  
Werkzekerheid en toch een afwisselende job. 

 
Bedrijfsgrootte 

Select Projects stelt momenteel ruim 200 specialisten te werk in België en Nederland. 
 
Internationale mogelijkheden 

Select Projects is onderdeel van Select Group. Deze bestaat uit verschillende bedrijven actief 
in de Benelux, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 
Select Projects is voornamelijk actief in België en Nederland. 

 
Troeven van het bedrijf 

Select Projects biedt inhoudelijk interessante projecten, doorgroeimogelijkheden, autonomie, 
vertrouwen, opleidingen en vakkundige collega's waar je van kunt leren. Hierdoor kun je volop 
werken aan je professionele groei en persoonlijke ontwikkeling. 
Bij Select Projects maak je niet alleen deel uit van het team bij de klant. Ook met je collega-
consultants in het veld vorm je een team. 
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SIBELGA 
 
Werkhuizenkaai 16  
1000 Brussel | België 
 
 
www.sibelga.be/jobs 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Iris Fostiez 
Werkhuizenkaai 16  | 1000 Brussel | België 
+32 2 274 41 08 
jobs@sibelga.be | www.sibelga.be/jobs 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Sibelga is de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor de 19 gemeenten van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Energie komt over een netwerk van kabels en leidingen tot bij u thuis. 
Dat netwerk onderhouden en op lange termijn uitbouwen, is één van de taken van Sibelga.  
Voorts is Sibelga verantwoordelijk voor de meteropneming via haar filiaal Metrix, voor de 
validatie en voor het beheer van de verbruiksgegevens. 
Sibelga telt zowat 1000 medewerkers. 

 
Bedrijfsgrootte 

1200 
 
Gewenste talenkennis 

FR - NL 
 
Internationale mogelijkheden 

Nee 
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Siemens NV 
 
Guido Gezellestraat 123  
1654 Beersel | België 
 
 
new.siemens.com/be/nl.html 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
David-Alexandre Gava 
Guido Gezellestraat 123  | 1654 Beersel | België 
+33 6 72 80 57 37 
david-alexandre.gava@siemens.com | new.siemens.com/be/nl.html 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Siemens AG is a global technology powerhouse that brings together the digital and physical 
worlds to benefit customers and society. 
We focus on intelligent infrastructure for buildings and decentralized energy systems, on 
automation and digitalization in the process and manufacturing industries, and on smart mobility 
solutions for rail and road transport. 
Our technical expertise, comprehensive portfolio and long-standing experience are helping to 
pioneer a sustainable future across the globe. We provide state-of-the-art solutions in fields 
including IT, industry, finance and energy efficiency. 

 
Bedrijfsgrootte 

Siemens AG has about 300.000 employees of which 1.200 in Siemens Belgium-Luxembourg. 
 
Gewenste talenkennis 

Dutch with a professional level of English and/or French for most functions. 
German proficiency is a distinct asset. 

 
Internationale mogelijkheden 

Siemens is represented in over 200 countries. 
Siemens Belgium-Luxembourg acts as Competence Center for French-speaking African 
countries. 

 
Troeven van het bedrijf 

At Siemens, we combine a rich heritage with the spirit of innovation, excellence and 
responsibility. 
Being labeled ‘employer ready for the future of work’ we remain vigilant on technical 
developments and put continuous innovation and technical knowledge at the heart of our 
employee culture. 
Customer impact, empowering people, technology with a purpose and growth mindset define 
our activities. 



  
Virtuele Jobbeurs Campus De Nayer 

Thomas More en KU Leuven 
8 maart 2022 

Bedrijvengids – pagina 213 

Ç 

Simac 
 
Arthur De Coninckstraat 5  
3070 Kortenberg | België 
 
 
www.simac.com/nl/simac-ict-belgium 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sarah Van Vreckem 
Arthur De Coninckstraat 5  | 3070 Kortenberg | België 
+32 2 755 15 09 | +32 494 80 18 59 
sarah.van.vreckem@simac.be | www.simac.com/nl/simac-ict-belgium 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

SIMAC ICT is een speler op de Belgische ICT-markt met een focus op 3 domeinen: 
- Integration 
- Cabling & Infrastructure 
- Business Monitoring Solutions. 

 
Bedrijfsgrootte 

160 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Internationale mogelijkheden 

Europa 
 
Troeven van het bedrijf 

Door onze grootte zijn we ideaal om binnen het afgelijnde kader van je stage toch in aanraking 
te kunnen komen met verschillende afdelingen en de werking van een IT organisatie te leren 
kennen. 
Je kan op informele wijze leren hoe onze sales afdeling samenwerkt met onze pre-sales 
afdeling. 
Hoe projecten vorm krijgen door onze engineers, en hoe onze helpdesk instaat voor de 
afgesproken dienstverlening. 
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Slimstock 
 
De Regenboog 11  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.slimstock.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Carina Villarin 
De Regenboog 11  | 2800 Mechelen | België 
+32 15 40 01 64 | +32 472 17 56 18 
c.villarin@slimstock.com | www.slimstock.com/be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Slimstock is marktleider in het leveren van kennis en software op het gebied van forecasting, 
demand planning, supply chain management en inventory management. 
Wij bieden bedrijven een complete oplossing voor het structureel verbeteren van hun 
voorraadpositie, het uitbouwen van hun producten en van hun dienstverlening. 
Vanuit onze Academy bieden wij een ruim pakket van trainingen aan op gebied van 
voorraadbeheer. 
Onze software Slim4 helpt klanten om de juiste voorraad op het juiste moment op de juiste 
plaats te krijgen. 

 
Bedrijfsgrootte 

Wereldwijd >350 werknemers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands Engels Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

Kantoren in 22 landen 
 
Troeven van het bedrijf 

Young Professional programma van 2 jaar waarin de ontwikkeling van kennis en persoonlijke 
vaardigheden centraal staan. 
Naast algemeen kennis over supply chain en voorraadoptimalisatie leiden we je op in het 
gebruik van onze software Slim4. 
Je loopt mee in (pre)sales trajecten en implementaties. 
Daarna kan je je specialiseren in de richting van jouw keuze ((pre)sales - consultancy - 
development). 
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Smals 
 
Fonsnylaan 20  
1060 Brussel | België 
 
 
www.smals.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Lydia Oomen 
Fonsnylaan 20  | 1060 Brussel | België 
+32 2 787 53 12 
jobs@smals.be | www.smals.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Smals realiseert innovatieve ICT-projecten in e-government en e-health voor partners uit de 
sociale zekerheid en de gezondheidszorg. 
We bieden onze klanten tal van ICT-diensten aan: softwareontwikkeling en -onderhoud, 
gespecialiseerde ICT-medewerkers, advies, infrastructuurbeheer, security... 
Onze medewerkers bouwen dagelijks mee aan grote ICT-projecten met een positieve impact 
op onze samenleving. 
We werken mee aan het portaal van de sociale zekerheid, het eHealth-platform en de G-Cloud 
en realiseerden tal van grensverleggende projecten: Student@Work, Orgadon, mycareer.be, 
MyBenefits,... 

 
Bedrijfsgrootte 

ICT for society is voor Smals meer dan een slogan: meer dan 2050 professionals werken bij 
ons elke dag aan ICT voor werk, gezin en gezondheid. 

 
Gewenste talenkennis 

Smals is een tweetalige organisatie waar Nederlands en Frans gesproken wordt. 
 
Internationale mogelijkheden 

Smals is een 100 % Belgisch bedrijf dat werkt voor federale en regionale instellingen van sociale 
zekerheid en volksgezondheid. 

 
Troeven van het bedrijf 

Je werkt bij Smals met innovatieve technologieën aan grootse, uitdagende projecten met een 
positieve impact op de samenleving. 
We laten je ICT-talent groeien dankzij ons sterk uitgebouwd opleidingsaanbod en bieden je een 
stabiele werkomgeving. 
Dankzij de combinatie van aantrekkelijke loonvoorwaarden en permanente aandacht voor het 
evenwicht werk-privé is Smals al veertien jaar op rij Top Employer. 
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Smet Group 
 
Kastelsedijk 64  
2280 Dessel | België 
 
 
www.smetgroup.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kylie Voet 
Kastelsedijk 64  | 2280 Dessel | België 
+32 14 38 96 60 | +32 497 51 48 36 
Kylie.voet@smetgroup.be | www.smetgroup.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Onze voornaamste activiteiten zijn verticale en horizontale grondboringen. Dit doen wij met F&C 
voor funderingen, met Tunnelling voor ondergrondse tunnels en leidingen en met Drilltech voor 
bemalingen, bodemenergie en verticale boringen. 
Verder doen we aan renovatie van leidingen voor nutsvoorzieningen met onze divisie 
Leidingrenovatie. 
Bij Elektromechanica zorgen wij voor de elektrische en mechanische plaatsing en renovatie van 
o.a. waterzuiveringsstations. 
Onze afdelingen Administratie en Project Support (Atelier) zorgen voor de ondersteuning van 
de andere afdelingen. 

 
Bedrijfsgrootte 

500 werknemers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Europees (België, Nederland, Denemarken en Duitsland op dit moment) 
 
Troeven van het bedrijf 

Smet Group gelooft in zijn medewerkers en is bereid om verder te kijken dan de voor de hand 
liggende mogelijkheden. 
Dit zien we doorheen de hele organisatie zowel in de uitvoering van onze technieken als in onze 
interne samenwerking. 
Smet Group investeert in opleiding en begeleiding om ervoor te zorgen dat gemotiveerde, 
getalenteerde mensen zich kunnen ontplooien. 
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Smulders 
 
Hoge Mauw 200  
2370 Arendonk | België 
 
 
www.smulders.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Katrien Stoffels 
Hoge Mauw 200  | 2370 Arendonk | België 
+32 14 27 09 02 
jobs.iem@smulders.com | www.smulders.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Smulders is een internationaal staalconstructiebedrijf met een gevestigde reputatie in de 
engineering, productie, levering en montage van voornamelijk zware, technisch complexe 
staalconstructies. 
Voor Iemants is geen architectonisch gebouw te complex, geen brug te ver, geen offshore 
project of petrochemische installatie te groot en geen elektriciteitscentrale te zwaar. 
Smulders heeft vestigingen in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Polen. 

 
Bedrijfsgrootte 

Werknemers binnen Smulders: + 1.000 
Smulders heeft een omzet van meer dan 400 mio euro 

 
Gewenste talenkennis 

NL - ENG - FR 
 
Internationale mogelijkheden 

Het hoofdkantoor is gelegen in Arendonk. Wij hebben een engineeringskantoor in Bangalore 
(India) en een kantoor en productiefaciliteit in Qatar en Abu Dhabi. 
Smulders heeft buiten België, nog vestigingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Polen. 

 
Troeven van het bedrijf 

Smulders kan elk project volledig in-house uitwerken als EPCI (engineering, procurement, 
construction, installation) aannemer. 
In-house engineering departement met 50 tekenaars en projectingenieurs en meer dan 30 
stabiliteitsingenieurs. 
Door de nauwe samenwerking met de andere faciliteiten binnen Smulders, kan het werk 
verspreid worden over de verschillende vestigingen van de groep. 
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Solid Talent 
 
Bredastraat 140 201 
2060 Antwerpen | België 
 
 
www.solid-talent.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Ellen Alcalde Ordoñez 
Bredastraat bus 201 140  | 2060 Antwerpen | België 
+32 499 32 32 03 
ellen@solid-talent.be | www.solid-talent.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Heb jij zin om je talenten te ontwikkelen in een team waarin je elke dag een impact kunt maken?  
Talenten inzetten op het juiste moment, op de juiste plaats en op de juiste manier om zo de 
industriële processen van onze klanten te versterken.. it's our thing. 
We doen het al 15 jaar met passie en plezier. De komende jaren gaan we ons dienstenaanbod 
fors uitbreiden. Onze doelmarkten ook! 
We zijn actief in: 

- Life Sciences 
- Bouw & Infrastructuur 
- Energie 
- Transport 
- Petrochemie & Metallurgie 
- Logistiek & Opslag. 

 
Bedrijfsgrootte 

Solid telt momenteel ongeveer 200 consultants, aangevuld met een intern team van 31 
medewerkers. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands is de voertaal, aangevuld met een goede kennis van het Engels en/of het Frans is 
een grote troef! 

 
Internationale mogelijkheden 

Belgie en Nederland 
 
Troeven van het bedrijf 

De perfecte job beloven kan iedereen, de perfecte job voor je vinden en ervoor zorgen dat je 
ook in de toekomst kunt blijven groeien, dat doen wij! 
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Sopra Steria 
 
Avenue Arnaud Fraiteur 15/23  
1050 Elsene | België 
 
 
www.soprasteria.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Bastien Ruytinx 
Avenue Arnaud Fraiteur 15/23  | 1050 Elsene | België 
+32 473 55 79 47 
bastien.ruytinx@soprasteria.com | www.soprasteria.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Sopra Steria Group, a major player in consulting, technology services and software publishing 
in Europe, assists its clients in the successful transformation of their business and information 
systems. 
By combining value and innovation in the solutions proposed, and delivering utmost quality and 
performance in the services provided, Sopra Steria Group positioned itself as a preferred partner 
for major companies and organizations; especially those looking for the best use of digital 
technology for their development and competitiveness. 

 
Bedrijfsgrootte 

Around 600 poeple for the Benelux area 
 
Gewenste talenkennis 

French, Dutch and English 
 
Internationale mogelijkheden 

46.000 people worldwide 
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SPIE Belgium 
 
Tweestationsstraat 150  
1070 Anderlecht | België 
 
 
www.spie.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Joris Brems 
Tweestationsstraat 150  | 1070 Anderlecht | België 
+32 490 44 84 86 
joris.brems@spie.com | www.spie.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

SPIE is gespecialiseerd in elektrotechniek, mechanica, klimaatbeheersing, energie, 
communicatienetwerken, infrastructuren en ICT. We koppelen knowhow aan scherpe prestaties 
om u een optimaal resultaat te bieden in het volledige gamma technische diensten. SPIE 
Belgium biedt haar klanten, voor al haar marktsectoren, een globaal aanbod van 
multitechnische diensten aan, steunend op het geheel van haar deskundigheid en 
vakbekwaamheid. De voornaamste markten waarin SPIE werkt zijn: Building Systems, 
Industrie, Infrastructuur & ICS. 

 
Bedrijfsgrootte 

1850 medewerkers in België 
Vestigingen: Aalter - Anderlecht - Grobbendonk - Geel - Izegem - Moescroen - Doornik - Strépy-
Bracquegnies - Lasne - Luik - Tihange - Walcourt 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

With nearly 550 locations, the Group now has the capacity to provide local services to its 
customers in 35 countries. SPIE has compiled a vast network of expertise in Europe, Africa, the 
Middle East, Asia and South America. 

 
Troeven van het bedrijf 

Onze ambitie? 
Je nieuwe ervaringen laten beleven. 
Je vaardigheden ontplooien bij een internationale groep, multi-specialist en speler in de groene 
economie. 
Je continu begeleiden in je geografische of professionele evolutie. 
De ontwikkeling van je competenties verzekeren. 
Je verwelkomen in een bedrijf waar diversiteit als een wezenlijke groeifactor wordt beschouwd. 
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SPOC 
 
Falconpoort 22  
2000 Antwerpen | België 
 
 
spoc-group.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Olivier Maandag 
Falconpoort 22  | 2000 Antwerpen | België 
+32 493 86 70 97 
olivier.maandag@spoc-group.com | spoc-group.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

SPOC is dé onafhankelijke Specialist op gebied Project Management, Outsourcing en 
Consultancy. 
Wij ondersteunen bedrijven bij de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van technische 
projecten en onderhoudswerkzaamheden. 
Op basis van een uitgebreide functie- of projectbeschrijving selecteren we vanuit ons grote 
netwerk aan hoogopgeleide talenten en gekwalificeerde specialisten de juiste werknemers.  
Onze doelstelling is om te werken aan lange termijn samenwerkingen met onze opdrachtgevers 
en werknemers. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Mogelijkheden voor projecten in het buitenland. 
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Square Group 
 
Industrieweg 74  
9032 Wondelgem | België 
 
 
www.squaregroup.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jan Baesen 
Industrieweg 74  | 9032 Wondelgem | België 
+32 491 15 97 02 
Jan.Baesen@squaregroup.be | www.squaregroup.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Bij Square Group staat duurzaam ondernemen voorop. Daarnaast ligt het accent binnen de 
groep sterk op de onderlinge synergie van de verscheidene kernactiviteiten tussen alle takken 
van de vennootschappen. Dankzij deze complementaire samenwerking zetten wij succesvol 
onze schouders onder de meest complexe opdrachten. 
Aclagro, een solide partner die een stevige reputatie heeft opgebouwd doorheen de jaren en 
zich als aannemer concentreert op volgende kernactiviteiten: infrastructuurwerken, 
bodemsanering & waterzuivering, afbraak, asbestverwijdering en grondreiniging. 

 
Bedrijfsgrootte 

Square Group overkoepelt als multidisciplinair bouwbedrijf een reeks ondernemingen die 
ontstaan zijn uit de groei van Aclagro. Dagelijks staan we met ondertussen meer dan 500 
gemotiveerde en deskundige medewerkers voor u klaar. 

 
Gewenste talenkennis 

Beheersen van de Nederlandse taal is primordiaal. 
 
Internationale mogelijkheden 

Alleen binnen de Belgische landsgrenzen 
 
Troeven van het bedrijf 

Zet een eerste stap in het werkveld of kom proeven van een eerste relevante professionele 
ervaring. 
Bij Square Group zijn opleiding en begeleiding het fundament. Een ervaren gids neemt je mee 
op sleeptouw binnen onze organisatie. 
Bouwen aan je toekomst, want een stage/vakantiebaan leidt misschien wel tot die eerste vast 
job of als net-afgestudeerde start je in een uitgebouwde begeleiding. 
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ST Engineering iDirect CY NV 
 
Laarstraat 5  
9100 Sint-Niklaas | België 
 
 
www.idirect.net 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Johan Verhoeven 
Hoogkamerstraat 42  | 9100 Sint-Niklaas | België 
+32 473 88 40 63 
jverhoeven@idirect.net | www.idirect.net 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

ST Engineering iDirect is specialized in designing, developing and manufacturing equipment 
and technologies for satellite communications. 
As a pioneer in the industry, we are dedicated to creating new possibilities for the broadcast, 
consumer and enterprise VSAT, government and defense, cellular backhaul and trunking and 
mobility, offshore and maritime markets. 
Our success is driven by high-quality products and a focus on innovation, propelled by our top-
notch and diverse engineering teams. 

 
Bedrijfsgrootte 

ST Engineering iDirect employs over 1000 people totaling more than 30 nationalities. 
We are a clear industry leader with over euros 300 mio in turnover. 

 
Gewenste talenkennis 

English 
 
Internationale mogelijkheden 

We have offices around the globe: Sint Niklaas (BE), Erpe-Mere (BE), Berlin (D), Herndon 
(USA), Dubai (UAE), Singapore, Beijing (CN), São Paulo (BR), Killarney (IE), Herndon (UK),... 

 
Troeven van het bedrijf 

A sample of technologies we use: Java - javascript - c - c++ - vhdl - linux - docker - Kubernetes 
- angular - python - ruby - openstack - ansible - puppet - Jenkins - intel-fpga - modelsim - Verilog 
- spring - hibernate - bamboo - maven - gradle - vagrant - Jackson - junit - Mockito - gitsvn - tcp-
ip - dhcp - lxc - boost-asio - boost - kafka - netconf - artifactory - c# - microwave - eda - ... 
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Stadsbader NV 
 
Kanaalstraat 1  
8530 Harelbeke | België 
 
 
www.stadsbader.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Isabel Laridon 
Kanaalstraat 1  | 8530 Harelbeke | België 
+32 56 26 06 66 |  
isabel.laridon@stadsbader.com | www.stadsbader.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

De familiale groep STADSBADER, met hoofdzetel in Harelbeke en diverse sites in Vlaanderen, 
is een vaste waarde in de aannemingswereld op vlak van infra, bouw en technieken. 
De firma groeide over de jaren heen uit tot een organisatie van een 1250-tal medewerkers en 
een omzet van meer dan 370 miljoen euro. 

 
Bedrijfsgrootte 

Ongeveer 1250-tal medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Troeven van het bedrijf 

- Zeer uitdagende grote technische projecten 
- Steeds afwisseling 
- Familiebedrijf met mogelijkheden om mee te werken aan de verdere groei van de organisatie 
- Verschillende sites verspreid over Vlaanderen 
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STAR Group Belgium 
 
Kribbestraat Dec-20 6 
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.starpowerpeople.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Yarro Pauwels 
Kribbestraat Dec-20 6 | 2000 Antwerpen | België 
+32 476 47 40 75 
y.pauwels@star-specialists.com | www.starpowerpeople.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

STAR staat voor matchmaking! Door de juiste specialisten te verbinden aan passende projecten 
ontzorgt STAR haar klanten en creëren we kansen voor onze specialisten om te kunnen 
meewerken aan uitdagende projecten. 
We zijn actief in: 

- Olie & (Petro) Chemie 
- Gas 
- Energie 
- Offshore & Marine 
- Life Science 
- Civiel & Infrastructuur 
- Bouwdiensten. 

Zowel in België als in Nederland is STAR marktleider in de projectconsultancywereld voor 
klanten in de proces industrie. 
STAR biedt je kansen om (door) te groeien. 
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Stegmann Belgium 
 
Verbindingsdok-Oostkaai 1  
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.stegmann.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Steven De Groof 
Verbindingsdok-Oostkaai 1  | 2000 Antwerpen | België 
+32 491 61 12 13 
steven.degroof@stegmann.be | www.stegmann.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Stegmann Belgium is een vooruitstrevend rekruteringskantoor met 8 vestigingen, in gans 
Vlaanderen vertegenwoordigd. 
Als professioneel adviesburo vormen wij de brug tussen schoolverlaters en gerenommeerde 
bedrijven in gans België. 
Dit in sectoren als: 

- Techniek & Engineering 
- Construction 
- Office 
- Automotive 
- Productie 
- Chemie 
- Pharma 
- IT 
- Logistiek 
- ... 

Onze ervaren Consultants begeleiden u op een zeer professionele manier naar uw eerste job! 
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Suez Water Technologies & Solutions 
Belgium 
 
Toekomstlaan 54  
2200 Herentals | België 
 
www.suezwatertechnologies.com/about-us/emea-graduate-program-
2021 

  

 

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Leen Van Alphen 
Toekomstlaan 54  | 2200 Herentals | België 
+32 14 25 91 11 | +32 471 98 12 27 
leen.vanalphen@suez.com | www.suezwatertechnologies.com/about-us/emea-graduate-
program-2021 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

SUEZ Water Technologies & Solutions is deel van de SUEZ groep en is een toonaangevend 
bedrijf in het aanbieden van oplossingen op vlak van water- en procesbehandelingen voor alle 
industriële klanten. 
Wij werken rechtstreeks samen met klanten die op zoek zijn naar innovatieve chemische en/of 
mechanische oplossingen om problemen als corrosie, afzettingen en microbiologie in industriële 
processen effectief aan te pakken. 
SUEZ WTS is wereldwijd de marktleider in het leveren van technologie en diensten op het 
gebied van water, hygiëne en energie. 

 
Bedrijfsgrootte 

SUEZ heeft wereldwijd 90.000 werknemers, waarvan zo’n 10.000 actief zijn in Water 
Technologies & Solutions. 

 
Gewenste talenkennis 

Engels is onze voertaal in de groep 
 
Internationale mogelijkheden 

SUEZ WTS opereert in meer dan 150 landen en is in alle continenten aanwezig. 
 
Troeven van het bedrijf 

Je werkt in een hoog technologische omgeving met een sterke focus op services en levering 
van oplossingen en toegevoegde waarde voor onze klanten. 
We hebben een sterke aanwezigheid in België met onze Productie plant in Herentals en ons 
research centrum in Haasrode, naast ons uitgebreid service team. 
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Sweco 
 
Posthofbrug 2-Apr Bus 1 
2600 Antwerpen - Berchem | België 
 
 
jobs.swecobelgium.be/nl/vacatures 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Cindy Despretz 
Posthofbrug 2-4 Bus 1 | 2600 Antwerpen - Berchem | België 
+32 2 588 65 81 
cindy.despretz@swecobelgium.be | jobs.swecobelgium.be/nl/vacatures 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Sweco is het meest toonaangevende ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau van Europa en 
blijft de evolutie steeds één stap voor. Wij werken samen met onze klanten aan hoogstaande 
engineeringprojecten in de openbare en private sector, en geven vorm aan de steden en 
gemeenschappen van morgen. 
Binnen Sweco Belgium hebben we verschillende divisies die afgestemd zijn op specifieke 
klantengroepen zijnde gebouwen, kleine en grote infrastructuur, industrie en energie. Onze 
multidisciplinaire aanpak resulteert in duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang 
tot elektriciteit en zuiver water. 

 
Bedrijfsgrootte 

Met 18.000 medewerkers in 15 landen bieden we onze klanten expertise op maat. We voeren 
wereldwijd projecten uit in 70 landen. 
In België werken onze 1750 medewerkers vanuit 14 kantoren. 

 
Gewenste talenkennis 

Voor alle functies zoeken wij medewerkers met een goede kennis van het Nederlands/Frans, 
maar die tevens de tweede landstaal en het Engels op werkkennisniveau beheersen. 

 
Internationale mogelijkheden 

Wij maken deel uit van een international groep met regelmatige uitwisselingen en 
samenwerkingen met onze internationale partners. 

 
Troeven van het bedrijf 

Als jonge, enthousiaste Engineer bieden we je de mogelijkheid om je kennis meteen in de 
praktijk om te zetten. 
Na een opleiding in onze Sweco Academy word je direct actief ingeschakeld. 
Als Sweco medewerker geniet je van de voordelen van een internationaal bedrijf maar met een 
aangename dynamische team- en werksfeer. 
Als jongere word je automatisch lid van Jong Sweco, ons jongerennetwerk. 
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TATA Consultancy Services Belgium NV/SA 
 
Lenneke Marelaan 6  
1932 Sint-Stevens-Woluwe | België 
 
 
www.growtcs.com 

  
 

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Arjun Hoskote 
Lenneke Marelaan 6  | 1932 Sint-Stevens-Woluwe | België 
 
arjun.hoskote@tcs.com | www.growtcs.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

TATA Consultancy Services NV. (TCS) operates on a global scale, with diverse talent base of 
over 556,000 associates representing 149 nationalities, across 49 countries. 
We are one of the largest employers of women with 35.6% women employees. 
The Top Employers Institute has recognized us as a Global Top Employer in 2022. 
Our 556,000 experts support top customers worldwide every day. 
From strategic IT consulting to innovative software solutions & services - at TCS you get to 
experience it all! 

 
Bedrijfsgrootte 

NL/FR/EN 
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Teal Partners 
 
Van de Wervestraat 20 206 
2060 Antwerpen | België 
 
 
www.tealpartners.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jelle Huygen 
Van de Wervestraat 20 206 | 2060 Antwerpen | België 
+32 479 79 00 08 
jelle@tealpartners.com | www.tealpartners.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Teal Partners is een jonge, snelgroeiende organisatie gedreven door innovatie en technologie. 
Samen met onze klanten werken we aan ambitieuze en inventieve softwareoplossingen. Met 
deze projecten willen we impact creëren binnen een sector of organisatie om deze tot in kern te 
transformeren. Wij kiezen hierbij bewust voor uitdagende opdrachten waar inhoudelijke 
expertise hand in hand gaat met software engineering skills. Daarnaast hebben we ook enkele 
interne projecten lopen en optimaliseren we ons cloud platform waar we complexe 
berekeningen in kunnen modeleren en optimaliseren. 

 
Bedrijfsgrootte 

We zijn in januari 2016 gestart met 4 en zijn ondertussen met 36. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Troeven van het bedrijf 

- Startup 
- Antwerpen 
- Uitdagingen op grote schaal 
- Innovatief 
- Moderne technologie 
- Toffe collega's die stuk voor stuk echte software craftsman zijn. 
- We werken volgens Teal principes, vandaar de naam. Dit is een kleurenschema uit 
"Reinventing organizations" waarin verschillende organisatiestructuren beschreven worden. 
- Teal Partners steunt sterk op self-management en gelooft in 100% transparantie. 
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Tec 
 
Rijnkaai 100 C14 
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.tec.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Peter Cornelis 
Rijnkaai 100 C14 | 2000 Antwerpen | België 
+32 473 98 97 27 
Peter.cornelis@tec.be | www.tec.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

TEC is een onafhankelijk technisch consultancybureau. 
We leveren 29 jaar technische expertise voor engineeringprojecten in de industrie, farma, bouw, 
IT en telecom. 

 
Bedrijfsgrootte 

Meer dan 400 TEC-consultants zetten dagelijks hun expertise in voor boeiende projecten van 
onze klanten. 
Het zijn allemaal professionals met jarenlange ervaring. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels, Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

TEC is actief in België en Luxemburg. 
 
Troeven van het bedrijf 

TEC beschikt over 29 jaar expertise in het aanleveren van consultants voor complexe, 
grootschalige engineeringprojecten. 
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Thomas More 
 
Zandpoortvest 60  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.thomasmore.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Dienst HRA 
Zandpoortvest 60  | 2800 Mechelen | België 
+32 15 36 91 00 
HRA@thomasmore.be | www.thomasmore.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Thomas More is de hogeschool voor wie meer verwacht van de toekomst: meer mogelijkheden 
én meer uitdagingen. Om onze visie als innovatieve hogeschool met een sterke regionale 
dynamiek verder te realiseren zijn wij op zoek naar mensen met Lef, Enthousiasme, Focus en 
Vertrouwen. Geïnspireerd door deze vier waarden bieden wij je een uitdagende job binnen een 
dynamische onderwijsomgeving waarin vernieuwing en samenwerking cruciaal zijn. 

 
Bedrijfsgrootte 

Met 42 professionele bacheloropleidingen, 18 graduaatsopleidingen en ruim 20000 studenten 
in Antwerpen, Geel, Lier, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Niklaas, Turnhout en Vorselaar 
is de Thomas More de grootste thuisbasis voor hooggeschoold professioneel talent in de 
provincie Antwerpen. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Verleg je grenzen en kies voor een internationale opleiding! All in English. Zo leer je niet alleen 
een vak, maar ook een extra taal. Je studeert af met een diploma in de hand, vijf sterren op je 
cv voor kennis van het Engels en een rugzak vol internationale ervaring. Ready to conquer the 
world! 

 
Troeven van het bedrijf 

Het zijn de mensen die het verschil maken. In elk team, in elke organisatie. Het draait om talent, 
om passie, om engagement. Dat geldt zeker voor een hogeschool als de onze want dat is wat 
we willen zijn: een hechte gemeenschap van medewerkers, studenten en partners die samen 
excellent onderwijs organiseren in een werkomgeving waarin we alle talenten koesteren en 
ontwikkelen, dag in, dag uit. 
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Tobania NV 
 
Romeinsesteenweg 564/4  
1853 Strombeek-Bever | België 
 
 
www.tobania.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jenna Bloem 
Romeinsesteenweg 564/4  | 1853 Strombeek-Bever | België 
+32 478 84 03 35 
jenna.bloem@tobania.be | www.tobania.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Tobania guides companies through their digital business transformation. Our mission is to 
enable clients to put digital to work by transforming people, business and technology. We offer 
a sophisticated portfolio of services and solutions, based on actual customer demand, that 
focuses on talents and results. Digital transformation goes beyond pure technology. That's why 
our range of services and solutions consists of three components: 

- Technology and insightful data; 
- Business and processes; 
- People and organisations. 

 
Bedrijfsgrootte 

More than 1000 qualified and motivated Tobania consultants work on digital strategies, 
advanced solutions and managed services to make the digital transformation initiatives of our 
customers a success. 

 
Gewenste talenkennis 

NL, ENG, FR 
 
Troeven van het bedrijf 

Founded as a Belgian family company, Tobania went through a fascinating journey. 
We have grown to become a trusted Business & Technology Consulting partner with a broad 
services portfolio, 250 happy customers and a great team of +1000 committed Tobians. 
We have strong local roots and offices in Brussels, Hasselt & Ghent and soon in Charleroi and 
Liège. 
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TotalEnergies 
 
Scheldelaan 16  
2030 Antwerpen | België 
 
 
antwerpen.totalenergies.be 

  

 

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jesse Vekemans 
Scheldelaan 16  | 2030 Antwerpen | België 
+32 3 545 62 57 
jesse.vekemans@totalenergies.com | antwerpen.totalenergies.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

De site in Antwerpen ligt in het havengebied van de stad en telt drie productiesites. Die vormen 
samen een geïntegreerd platform voor raffinage (338.000 vaten per dag) en petrochemie (1,1 
miljoen ton ethyleen per jaar). De activiteiten van het platform omvatten de productie van 
verschillende olieproducten (benzine, lpg, diesel, kerosine, zware stookolie enz.) en chemische 
basisproducten (alkenen, C4-fracties en aromatische koolwaterstoffen waarvan sommige 
worden omgevormd tot polymeren - polyethyleen met hoge dichtheid). 

 
Bedrijfsgrootte 

TotalEnergies Refinery Antwerp, TotalEnergies Olefins Antwerp en TotalEnergies Polymers 
Antwerp stellen ongeveer 1700 personeelsleden tewerk, waarvan de overgrote meerderheid 
technische profielen. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - perfecte kennis 
Engels - grondige kennis 
Frans - goede kennis strekt tot aanbeveling 

 
Internationale mogelijkheden 

TotaEnergies is een wereldwijd geïntegreerde producent en leverancier van energie, een 
toonaangevend internationaal multienergiebedrijf en met SunPower 's werelds op één na 
grootste zonne-energiebedrijf. 

 
Troeven van het bedrijf 

Je krijgt de kans verantwoordelijkheid op te nemen in een hoogtechnologisch bedrijf, dat werkt 
binnen een internationale context. 
Je gaat een boeiende loopbaan tegemoet met permanente vorming en opleiding, een 
competitief loon en een uitgebreid gamma van extralegale voordelen. 
TotalEnergies is bovendien zeer actief op gebied van carrièremanagement voor zijn 
personeelsleden. 
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Trafiroad NV 
 
Nieuwe Dreef 27  
9160 Lokeren | België 
 
 
www.trafiroad.be/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Stéphanie Van Drogenbroeck 
Nieuwe Dreef 17  | 9160 Lokeren | België 
+32 9 326 95 56 
jobs@trafiroad.be | www.trafiroad.be/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Trafiroad is ontstaan als een familiebedrijf dat verkeersborden produceert. Onder de leiding van 
Glenn Janssens werden de activiteiten uitgebreid en evolueerde het bedrijf tot de ambitieuze 
KMO die het op vandaag is. Meer dan 40 jaar ervaring doen dienst als een echte toegevoegde 
waarde voor onze klanten als totaalleverancier inzake wegmarkeringen, wegsignalisatie, bouw- 
en verkeerstechnieken. Wie Trafiroad kiest, kiest voor kwaliteit, stabiliteit en duurzaamheid. 

 
Bedrijfsgrootte 

Vandaag tellen we een 320 tal medewerkers binnen Trafiroad NV. Onderverdeeld in 6 
operationele afdelingen: productie signalisatie - tijdelijke signalisatie - vaste plaatsing 
signalisatie - markeringen - verkeerstechnieken - bouw en elektriciteit - bouwtechnieken - 
burgerlijke bouw/wegenbouw 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands Frans - overname afdeling markeringen + verdere uitbouw opdrachten Wallonië 
 
Internationale mogelijkheden 

Onze afdeling - Contreat (burgerlijke bouwkunde) in Tielt gaat vaker richting Frankrijk of 
Nederland 

 
Troeven van het bedrijf 

Persoonlijke groei: we investeren zeer graag in je kennis en zelfontwikkeling. Dit gaat uiteraard 
gepaard met kwalitatieve opleidingen. 
Autonome teams: je werkt actief mee aan verbeterprojecten binnen onze onderneming.  
Dynamische werkomgeving: je wordt omringd door een team van enthousiaste medewerkers 
die jouw energiek karakter delen. 
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Trescal NV 
 
Vosstraat 200  
2600 Berchem | België 
 
 
www.trescal.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Lesley Cornelis 
Vosstraat 200 200  | 2600 Berchem | België 
+32 471 70 29 08 
jointheteam.benelux@trescal.com | www.trescal.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Trescal is een internationaal gekend bedrijf gespecialiseerd in het uitvoeren van geometrische, 
mechanische, fysische, druk, temperatuur en elektrische metingen en kalibraties. 
Deze opdrachten worden zowel in ons eigen labo's (5 vestigingen in de Benelux), als onsite bij 
onze klanten over heel de Benelux uitgevoerd. 

 
Bedrijfsgrootte 

Trescal Benelux heeft met zijn 5 vestigingen, waarvan het hoofdkantoor in Antwerpen, een 300 
tal collega's. 
Trescal Group (wereldwijd) telt 4.000 collega's. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

Trescal zit wereldwijd vertegenwoordigd in 22 landen, met hoofdkantoor Parijs. 
 
Troeven van het bedrijf 

- Grote focus op work-life balance wegens glijdende uren 
- Familiale sfeer 
- 40 uren werkweek met 12 ADV dagen op jaarbasis 
- Voltijdse contracten van onbepaalde duur 
- Maaltijdcheques van euro 8 per gewerkte dag 
- Groeps- en hospitalisatieverzekering 
- Vergoeding voor vervoer en overuren onsite 
- Opleidings- en doorgroeimogelijkheden voor durvers 
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Triple A Solutions 
 
Jan Emiel Mommaertslaan 20 A 
1831 Diegem | België 
 
 
www.aaa.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Stéphanie Cammaerts 
Jan Emiel Mommaertslaan 20 A | 1831 Diegem | België 
+32 2 407 47 90 
stephanie.cammaerts@aaa.be | www.aaa.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Triple A Solutions biedt young graduates (Bachelor) de kans om tijdens een traineeship van 
blended learning alle kneepjes van het vak in de wereld van Credit Management 
(debiteurenbeheer) te leren. Gedurende twee jaar lang krijg je boeiende trainings, zowel in de 
technische materie als in soft skills, terwijl je bij één van onze klanten praktijkervaring opdoet. 
Wie zijn wij? 
Triple A Solutions is een A tot Z dienstverlener voor Credit Management oplossingen. Samen 
met onze klant gaan we op zoek naar hun noden binnen het domein van debiteurenbeheer en 
stellen we een oplossing op maat voor. 

 
Bedrijfsgrootte 

160 FTE 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Engels 
 
Troeven van het bedrijf 

Je komt terecht in een sterk team in een jong en ondernemend bedrijf. 
Triple A Solutions biedt aan alle Young Professionals die de uitdaging willen aangaan, een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een pittig brutoloon gecombineerd met een pakket 
aan extralegale voorwaarden waaronder de keuze voor een bedrijfswagen met tankkaart.  
Doorgroeimogelijkheden? Of course, the sky is the limit! 
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TROX Belgium 
 
Paepsemlaan 18 G 
1070 Anderlecht | België 
 
 
www.trox.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Stefanie Standaert 
Preekherenstraat, 11 11 G | 9406 Outer | België 
+32 487 49 19 49 
stefanie.standaert@troxgroup.com | www.trox.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Zuivere lucht is een factor in de kwaliteit van ons leven. Of we ons nu buiten bevinden in de 
openlucht of in een gesloten ruimte, we voelen ons enkel oprecht goed in frisse lucht. TROX 
beheerst de kunst om de lucht vakkundig te behandelen zoals geen enkel ander bedrijf ter 
wereld dat zou kunnen. Door de nauwe samenwerking met veeleisende klanten van over de 
hele wereld, hebben we met succes voorname technologieën en markante systemen en 
componenten voor ventilatie en binnenklimaatregeling ontwikkeld. 

 
Bedrijfsgrootte 

TROX Belgium: 34 werknemers 
TROX Group: 3.800 werknemers 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Engels, Duits 
 
Internationale mogelijkheden 

TROX Group: www.trox.de 
 
Troeven van het bedrijf 

Wereldwijde vertegenwoordiging 
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TrueGEN 
 
Vaartstraat 9  
2240 Zandhoven | België 
 
 
www.truegen.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Alexandra Vinken 
Vaartstraat 9  | 2240 Massenhoven | België 
+32 499 40 44 79 
work@truegen.be | www.truegen.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

TrueGEN is een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in netwerkbeveiliging op maat. 
Onze missie? 
Klanten ontzorgen op vlak van network security en dit alles met de nodige transparantie én met 
een glimlach. We willen onze klanten bij elk contact een onvergetelijke customer service 
aanbieden waarbij proactieve en heldere communicatie centraal staan. 

 
Bedrijfsgrootte 

Samen met onze 20 medewerkers streven we naar eerlijke lange termijn partnerships waar 
kwaliteit en vertrouwen voorop staan. 
Ons services team en technische experts weten van aanpakken en gaan geen uitdaging uit de 
weg. 
Denken in oplossingen zit namelijk in ons DNA en dat merk je gewoon. 

 
Troeven van het bedrijf 

TrueGEN is een KMO in familiale sfeer waar we samen streven naar groei, zowel op 
professioneel als op persoonlijk vlak. 
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TSG Belgium nv 
 
Treskesdijk 7  
2300 Turnhout | België 
 
 
www.tsg-solutions.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Griet Borms 
Treskesdijk 7  | 2300 Turnhout | België 
+32 14 44 85 00 
griet.borms@tsgnortheurope.com | www.tsg-solutions.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

TSG staat voor Technical Service Group. Deze internationale groep is in 28 landen actief en is 
werkgever aan meer dan 3000 werknemers. Activiteiten zijn op te splitsen in 7 categorieën: 
- TSG Charge: elektrische laadpalen 
- TSG Wash: CarWashinstallaties 
- TSG Systems: Ontwikkeling van betaaloplossingen 
- TSG Fleet: (registratie) oplossingen voor tanken, wassen, laden 
- TSG Fuel Retail Turnkey oplossingen voor commerciële stations 
- TSG Gas: Bouw en onderhoud van gasinstallaties 
- TSG Technics: Partner voor alle technieken in gebouwen zowel elektriciteit, sanitair als HVAC 

 
Bedrijfsgrootte 

- Actief in 28 landen 
- Directe Service op meer dan 40000 stations 
- 3500 betrokken medewerkers 
- Wereldwijd meer dan 360 miljoen transacties per jaar 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - Frans - Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

BeNeLux 
 
Troeven van het bedrijf 

De activiteiten waarin TSG zich specialiseert: TSG Charge * TSG Wash * TSG Systems * TSG 
Fleet * TSG Fuel Retail * TSG Gas * TSG Technics -> bieden een volledige totaaloplossing. 
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TUC RAIL 
 
Fonsnylaan 39  
1060 Brussel | België 
 
 
www.tucrail.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Valerie Verwilghen 
Fonsnylaan 39  | 1060 Brussel | België 
+32 2 432 77 61 | +32 476 94 08 35 
valerie.verwilghen@tucrail.be | www.tucrail.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

TUC RAIL is een ingenieursbureau gespecialiseerd in spoorinfrastructuur en -technologie. 
De meer dan 1000 enthousiaste medewerkers worden geïnspireerd door een bedrijfscultuur die 
autonomie, innovatie en participatie stimuleert. 
Uit hun ideeën vloeide in 2018 een nieuw organisatiemodel voort waarin multidisciplinaire 
projectteams samenwerken en waar interactie en kennis delen de motor zijn. 
TUC RAIL staat in voor het Project Management van grote infrastructuurprojecten, realiseert 
haalbaarheidsstudies, stelt technische plannen op en volgt de uitvoering van de 
werkzaamheden op de werven op. 

 
Bedrijfsgrootte 

700 eigen medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Frans 
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Ufinity 
 
Veldkant 13  
2550 Kontich | België 
 
 
www.ufinity.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jens Vandeweert 
Veldkant 13  | 2550 Kontich | België 
+32 3 361 69 70 | +32 476 70 10 52 
jens.vandeweert@ufinity.be | www.ufinity.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Op 18 januari 2010 werd Ufinity opgericht, met slechts één doel voor ogen: ieder financieel 
departement up & running krijgen en ook houden. En zo geschiedde. 
Intussen bezorgden we al honderden financials een nieuwe uitdaging & werken we met een 50-
tal consultants op project. 
Onze klanten zijn grote & middelgrote bedrijven in uiteenlopende sectoren, verspreid over 
Vlaanderen & Brussel. 

 
Bedrijfsgrootte 

Bij Ufinity zijn ongeveer met 25 werknemers, vol enthousiasme. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels en Frans. 
 
Internationale mogelijkheden 

We zijn geen internationaal bedrijf. 
 
Troeven van het bedrijf 

- We hebben geen hokjesmentaliteit 
- We maken graag tijd voor persoonlijke aandacht 
- Persoonlijkheid gaat altijd voor bij ons 
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Umicore 
 
Adolf Greinerstraat 14  
2660 Hoboken | België 
 
 
www.umicore.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Geubbelmans Peter 
Adolf Greinerstraat 14  | 2660 Hoboken | België 
+32 478 44 57 85 
Peter.geubbelmans@umicore.com | www.umicore.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

We zijn een wereldwijde groep gespecialiseerd in materiaaltechnologie en recyclage. 
We verminderen de schadelijke uitstoot, drijven de voertuigen en technologieën van de 
toekomst aan en geven gebruikte metalen een tweede leven. 
Onze allesoverheersende doelstelling is om duurzame waarde te creëren. Dat doel is 
gebaseerd op onze ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren en zo 
onze missie te verwezenlijken: materials for a better life. 

 
Bedrijfsgrootte 

De Groep heeft in 2019 (metaal niet inbegrepen) een inkomen van € 3,4 miljard gegenereerd 
(omzet van € 17,5 miljard) en had op dat moment 11.152 mensen in dienst. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Carrière met internationale contacten. Je wil een loopbaan met verschillende 
verantwoordelijkheden en internationale contacten. In onze vestigingen leer je Umicore door en 
door kennen: de ideale springplank naar een internationale carrière binnen een sterke 
multinational. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Belgisch bedrijf 
- Onze bedrijfscultuur garandeert dat iedereen ideeën kan uitwisselen en expertise kan 
opbouwen. 
- We bieden een competitief loon en alle voordelen die je mag verwachten van een top 
employer. 
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Unit-T 
 
Schaliënhoevedreef 20T  
2800 Mechelen | België 
 
 
jobs.unit-t.eu 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Recruitment Team 
Schaliënhoevedreef 20T  | 2800 Mechelen | België 
+32 15 68 77 77 
jobs@unit-t.eu | jobs.unit-t.eu 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Unit-T is een innoverende joint venture met focus op Field Services. Onze onderneming werd 
opgestart in 2018 door Solutions 30, Europa’s grootste aanbieder van oplossingen en 
implementatie van nieuwe technologieën, en Vlaanderens bekende telecom aanbieder Telenet.  
Van telecommunicatie en IT over beveiliging en slimme energie oplossingen tot kassasystemen.  
Onze techniekers worden intern opgeleid tot die specialisten die onze klanten nodig hebben om 
hen te ontzorgen en hun technologieën op punt te houden. 

 
Bedrijfsgrootte 

Onze voornaamste focus zijn mensen. Onze 1200 Unit-T’ers zijn dagelijks in actie om onze 
klanten te ontzorgen. 
Wij hebben zowel mogelijkheden in vast dienstverband als voor zelfstandigen / freelancers. 
Ons hoofdkantoor is gelegen in Mechelen maar onze activiteiten voeren we uit over heel België. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands. Engels / Frans is een pluspunt. 
 
Internationale mogelijkheden 

Niet alleen in België maar ook in Europa zijn we toonaangevend op vlak van field services 
binnen onze expertise domeinen. 
Unit-T is onderdeel van de Solutions30 groep, Europees leider binnen field services met meer 
dan 60.000 service-oproepen per dag. 

 
Troeven van het bedrijf 

Bij ons kan je impact maken in het leven van miljoenen mensen, door hun toekomst te 
verbinden. Unit-T’ed lossen we problemen op, geven we je de kans om nieuwe technologieën 
te ontdekken en de mogelijkheid om flexibele slimme oplossingen te creëren. En dat doen we 
met veel plezier! 
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Uptime Group 
 
Prins Boudewijnlaan 41  
2650 Edegem | België 
 
 
www.uptimegroup.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Femke Versaen 
Prins Boudewijnlaan 41  | 2650 Edegem | België 
+32 474 47 65 37 
femke.versaen@cronos.be | www.uptimegroup.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Uptime Group is een grote infrastructuur integrator op de Belgische markt en werd opgericht in 
2001. 
We maken deel uit van de Cronos Groep en bestaan uit verschillende entiteiten die zich 
specialiseren in o.a. cloud oplossingen, virtualisatie, netwerken & security, storage, end-user 
computing, unified communications, data protection & management, databases en managed 
services. 
Onze bedrijfscultuur heeft een open visie waarin kennis en persoonlijke ontwikkeling centraal 
staan. We combineren gedrevenheid en kennis met een flexibele aanpak. 

 
Bedrijfsgrootte 

Uptime Group is een cluster van 24 deelbedrijven met elke een eigen specialisatie in IT 
infrastructuur. 
We zijn met 450+ medewerkers en maken deel uit van de Cronos Groep (5000+ consultants), 
de grootste Belgische onafhankelijke ICT integrator. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands is onze voertaal, Engels is belangrijk en Frans is een pluspunt. 
 
Internationale mogelijkheden 

Benelux 
 
Troeven van het bedrijf 

Uptime Group zoekt ambitieuze IT-profielen! 
We're not like the other guy. Never have been. Never will be. 
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UZ Leuven 
 
Herestraat 49  
3000 Leuven | België 
 
 
www.uzleuven.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Griet Veeckmans 
Herestraat 49  | 3000 Leuven | België 
+32 16 34 49 77 
grietje.veeckmans@uzleuven.be | www.uzleuven.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Met 1955 bedden vormt UZ Leuven het grootste ziekenhuiscomplex van België. We zijn Top 
Employer en behaalden het internationale JCI kwaliteitslabel. 
Bijna 10 000 gedreven personeelsleden staan in voor de dagelijkse werking van het ziekenhuis.  
De Universitaire Ziekenhuizen Leuven zijn verspreid over verschillende locaties. 
Naast Gasthuisberg is er de stadscampus en campus te Pellenberg (met focus op revalidatie).  
UZ Leuven profileert zich als Europees centrum voor topgeneeskunde, opleiding en onderzoek.  
We hebben diverse vacatures voor techniekers, ingenieurs en IT'ers. 

 
Troeven van het bedrijf 

UZ Leuven biedt een professionele, multidisciplinaire werkomgeving die de evoluties op de voet 
volgt en waar volop ruimte is voor opleiding, begeleiding en persoonlijke groei. 
Een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen zoals groeps- en 
hospitalisatieverzekering, tussenkomst vervoersonkosten, bijkomende verlof- en feestdagen en 
volledig vernieuwd bedrijfsrestaurant. 



  
Virtuele Jobbeurs Campus De Nayer 

Thomas More en KU Leuven 
8 maart 2022 

Bedrijvengids – pagina 247 

Ç 

Van Hool NV 
 
Bernard Van Hoolstraat 58  
2500 Koningshooikt (Lier) | België 
 
 
www.vanhool.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jürgen Nauwelaerts 
Bernard Van Hoolstraat 58  | 2500 Koningshooikt | België 
+32 3 420 21 46 
Jurgen.nauwelaerts@vanhool.com | www.vanhool.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Van Hool bouwt een volledig gamma aan bussen, touringcars en industriële voertuigen. 
Onze industriële filosofie bestaat erin om van bij het ontwerp een doorgedreven 
constructiestandaardisatie te koppelen aan een doordachte flexibiliteit die op accurate wijze 
tegemoet komt aan de behoeften van de verschillende markten. De bus- en de industriële 
voertuigenfabrieken beschikken elk over een eigen studie en ontwikkelingsafdeling die niet 
alleen instaat voor het ontwerpen en testen van voertuigen, maar die tevens streeft naar een 
voortdurende verbetering en modernisering van het machinepark. 

 
Bedrijfsgrootte 

Van Hool telt ruim 4500 werknemers wereldwijd, waarvan het overgrote gedeelte werkzaam is 
in Koningshooikt (Lier). 

 
Internationale mogelijkheden 

Van Hool is marktleider in verschillende landen, toonaangevend in Europa en geniet 
internationale erkenning ver buiten deze grenzen. Momenteel hebben wij twee productiesites; 
in Koningshooikt (Lier) en Skopje (Noord-Macedonië). Een derde site staat gepland voor de 
Verenigde Staten. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Je bent werkzaam in een gerenommeerd familiebedrijf met internationaal karakter van 
Belgische bodem. 
- Je bent werkzaam in een sterk technologisch vooruitlopende automotive omgeving die 
gedreven is door snelle marktevoluties en eigen ontwikkelingen. 
- Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie. 
- Je bouwt mee aan het transport van de toekomst. 
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Van Mossel Automotive Group 
 
Noordersingel 19  
2140 Borgerhout (Antwerpen) | België 
 
 
www.vanmossel.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Michael Cauwenbergh 
Noordersingel 19  | 2140 Borgerhout (Antwerpen) | België 
+32 471 66 65 77 
hr@vanmossel.be | www.vanmossel.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Van Mossel Automotive Groep is met ruim 4.600 medewerkers in 75 jaar tijd uitgegroeid tot het 
grootste en meest toonaangevende automobiel bedrijf in de Benelux. In onze 300 vestigingen 
in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland verkopen we jaarlijks bijna 100.000 
wagens. 
Bij onze Van Mossel dealer- en leasebedrijven, Used Cars Centra en carrosseriebedrijven staan 
gastvrijheid en een uitstekende service centraal waarbij wij streven naar een uitstekende 
beleving om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. 

 
Bedrijfsgrootte 

4600 medewerkers over 5 verschillende landen 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands & Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

België, Nederland, Luxemburg, Duitsland & Frankrijk 
 
Troeven van het bedrijf 

Missie: "Voor mobiliteit, voor iedereen" 
Kernwaarden: 

- Gastheerschap 
- Gedreven 
- Onderscheidend 
- Klantgericht 
- Resultaatgericht 
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
- Eerlijk & Open 
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Vanhout 
 
Lammerdries 12  
2440 Geel | België 
 
 
www.vanhout.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sonja Dielis 
Lammerdries 12  | 2440 Geel | België 
+32 14 25 16 17 
jobs@vanhout.be | www.vanhout.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

De Groep Vanhout is een multidisciplinaire bouwgroep, met naast de algemene aannemers 
Vanhout en Vanhout Bilzen ook volgende bedrijven: 
- HBS (algemene aanneming en afwerking) 
- ComTIS Installations (sanitair en hvac) 
- Energieconcepten (duurzame technieken) 
- Isofoam/Isochape/IsoPearls (PUR en EPS) 
- ComTIS Services (duurzaam onderhoud en beheer van gebouwen) 
- Vanhout Projects (projectontwikkeling) 
- ComTIS Energy (duurzame verwarming en koeling) 
- ComTIS Ventilation (ventilatie) 

 
Bedrijfsgrootte 

De Groep Vanhout realiseert een jaarlijkse omzet van 200 miljoen EUR en stelt 500 mensen 
tewerk. Vanhout is sinds 1986 onderdeel van de BESIX Group, de grootste Belgische 
bouwgroep met 15.000 medewerkers wereldwijd. 

 
Internationale mogelijkheden 

Via Besix. 
 
Troeven van het bedrijf 

- Onze bedrijfswaarden TROTS! = Team, Respect, Openheid, Talent, Sfeer en ! Excelleren 
- Klasse 8 aannemer 
- Uitdagende functies + doorgroeimogelijkheden 
- Opleidingstrajecten 
- Uitstekende werfsfeer beter bekend als onze Vanhout Vibes: tal van activiteiten o.a. 
Sinterklaasfeest, Nieuwjaarsreceptie met partner, inzetten van het bouwverlof, pingpongtornooi, 
teambuildingactiviteiten,... 



  
Virtuele Jobbeurs Campus De Nayer 

Thomas More en KU Leuven 
8 maart 2022 

Bedrijvengids – pagina 250 

Ç 

Ventigrate 
 
Veldkant 37  
2550 Kontich | België 
 
 
www.ventigrate.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Steven Van de Craen 
Veldkant 37  | 2550 Kontich | België 
+32 494 36 78 34 
steven.vandecraen@ventigrate.be | www.ventigrate.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Ventigrate is thuis in de digitale werkplek en bouwt digitale oplossingen voor bedrijven 
gebaseerd op Microsoft technologie. 
Onze unieke aanpak kenmerkt zich door een unieke mengeling van creativiteit en technische 
kennis. 

 
Bedrijfsgrootte 

35 werknemers 
 
Gewenste talenkennis 

NL, EN 
 
Troeven van het bedrijf 

- Ervaren en gevestigde waarde binnen de SharePoint/Office 365-wereld 
- Ruimte om te leren en te ontwikkelen 
- Toffe collega's 
- Interessante projecten met de laatste nieuwe technologieën 
- Gezonde work-life balance 
- Veel sociale activiteiten, zowel tijdens als na de uren 
- Interne bootcamps / opleidingen over nieuwe technologieën 
- Free food, gaming, lots of coffee 
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VEOLIA NV-SA 
 
Fernand Demetskaai 52  
1070 Anderlecht | België 
 
 
www.veolia.be/nl/jobs 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nina Rietjens 
Fernand Demetskaai 52 52  | 1070 Anderlecht | België 
+32 492 15 04 88 
nina.rietjens@veolia.com | www.veolia.be/nl/jobs 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Trouw aan onze missie als ‘Resourcer’ biedt Veolia zijn klanten - industriële bedrijven, lokale 
overheden, instellingen en dienstverlenende bedrijven - diensten aan, op maat van hun 
uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. 
Onze oplossingen zijn het resultaat van denkoefeningen met onze klanten en zijn gebaseerd 
op de meest geavanceerde technologieën, afgestemd op de plaatselijke context. Zij stellen ons 
in staat onze klanten te ondersteunen bij hun overgang van een lineaire aanpak van het beheer 
van hulpbronnen naar een logica die past binnen de kringloopeconomie. 

 
Bedrijfsgrootte 

Voor een maximale efficiëntie werken alle operationele teams van Veolia's verschillende 
activiteiten in België en Luxemburg samen. 
Elke dag zetten onze 2.500 werknemers zich in en innoveren om onze CO2-voetafdruk te 
verkleinen en bij te dragen tot het verduurzamen van onze wereld. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands of Frans 
 
Troeven van het bedrijf 

Als belangrijke speler op het gebied van duurzame ontwikkeling zien we bij Veolia niet alleen 
de transformatie van het milieu, maar ook de ontwikkeling en handhaving van een doeltreffend 
en ambitieus sociaal model als onze bestaansreden. 
We zijn een menselijke onderneming die onze medewerkers verenigt rond sterke waarden en 
die de toekomst voorbereid voor onze medewerkers, klanten en burgers. 
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Verschaeren & Mertens BV 
 
Battelsesteenweg 286  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.verschaeren-mertens.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kathleen Scheers 
Battelsesteenweg 286  | 2800 Mechelen | België 
+32 15 27 28 90 
kathleen.scheers@verschaeren-mertens.be | www.verschaeren-mertens.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Sinds de oprichting in 1975 door jeugdvrienden Jan Verschaeren en Hubert Mertens is V&M in 
de regio groot-Mechelen uitgegroeid tot een referentie op het vlak van accountancy, tax, legal 
en HR & payroll. 
Doorheen de jaren kreeg V&M volop versterking: we hebben sinds 2020 vijf vennoten in huis, 
stuk voor stuk gecertificeerde accountants. 
De verjonging van ons vennotenteam deed een frisse wind door het kantoor waaien. 

 
Bedrijfsgrootte 

Van 25 medewerkers in 2005 groeiden we uit tot een gemotiveerd team van 62. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Troeven van het bedrijf 

Voor onze werknemers gaan we ‘the extra mile’, door veel aandacht te besteden aan de work-
life-balans en tal van opleidingskansen te bieden. 
Dat loont, want ons team van 62 is niet alleen bijzonder goed geïnformeerd, maar ook 
gepassioneerd en gemotiveerd. 
De combinatie van ervaren en jonge vennoten zorgt voor een leuke dynamiek en positieve sfeer. 
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Verwater Tank & Industrial Services NV 
 
Rijkmakerlaan 34  
2910 Essen | België 
 
 
www.verwater.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Silke Weyn 
Rijkmakerlaan 34  | 2910 Essen | België 
+32 3 270 31 29 | +32 471 12 65 58 
solliciteren@verwater.com | www.verwater.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Verwater is in België en Nederland het grootste bedrijf dat aan tankonderhoud doet bij grote 
opslagtanks. 
Wij werken dan ook voor bekende (petro-)chemische bedrijven zoals Total, Exxon Mobil en 
BASF. 
Wij hebben verschillende disciplines zoals het herstellen van de opslagtanks (Mechanisch), het 
liften van de opslagtanks (Vijzelen), het schilderen van de opslagtanks (Coating) en alle 
grondwerken op deze (petro-)chemische bedrijven (Civiel). 

 
Bedrijfsgrootte 

270 medewerkers in België. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands: Zeer goed. 
Engels: Goed. 

 
Troeven van het bedrijf 

Bij ons wordt er veel geïnvesteerd in veiligheid, gezondheid en opleidingen. 
Wij bieden een hands-on cultuur en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. 
Verder hebben wij verschillende carrièremogelijkheden binnen een groeiend bedrijf met een 
geschiedenis van meer dan 90 jaar! 
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VGD Accountants & Belastingconsulenten 
 
Generaal de Wittelaan 17a  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.werkenbijvgd.be/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nils De Smedt 
Brusselsesteenweg 94  | 9090 Melle | België 
+32 9 398 77 78 
nils.de.smedt@vgd.eu | www.werkenbijvgd.be/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

WE ARE VGD een sterk team van 350 experten in accountancy, tax, audit, legal - met goesting 
om familiale ondernemers te inspireren en drive om te groeien. 
Groeien als individu, als team en als bedrijf! 
Elke dag geven we het beste van onszelf om onze klanten een zo optimaal mogelijke service te 
bieden met onze knowhow. 

 
Bedrijfsgrootte 

Let's talk offices: Aalst - Antwerpen - Beringen - Brasschaat - Brugge - Gent - Halle - Herentals 
- Keerbergen - Kortrijk - Leuven - Sint-Niklaas - Mechelen - Wemmel - Willebroek 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Troeven van het bedrijf 

Let's talk values: 
- Samenwerken 
- Inspireren 
- Goesting 
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Viabuild NV 
 
Gansbroekstraat 70  
2870 Puurs - Sint-Amands | België 
 
 
www.viabuild.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
An De Blay 
Gansbroekstraat 70  | 2870 Puurs-Sint-Amands | België 
+32 3 206 25 00 
an.deblay@viabuild.be | www.viabuild.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Viabuild! verenigt sinds 2013 meerdere aannemingsbedrijven gespecialiseerd in 
wegeniswerken, afbraak- en grond- en asfaltwerken, asbestverwijdering, burgerlijke bouwkunde 
en rioolrenovatie. Wij zijn gespecialiseerd in complexe en grote infrastructuurwerken die onze 
specialiteiten combineren. De werknemer staat bij Viabuild! centraal. Want hoe goed het 
machine- en wagenpark ook zijn, het zijn de werknemers die het doen door sterke handen uit 
de mouwen te steken of door een knappe kop die de beste oplossing voor een project bedenkt. 

 
Bedrijfsgrootte 

Viabuild! heeft zijn hoofdzetel in Puurs, een kleinere zetel in Perwez en telt ongeveer 600 
werknemers. 
De groep Viabuild! is een grote Belgische speler met een gemiddelde omzet van € 150 miljoen 
per jaar. 

 
Gewenste talenkennis 

Aangezien wij in heel België operationeel zijn, zijn het Nederlands en het Frans bij ons 
belangrijk. Op het hoofdkantoor in Puurs is de voertaal Nederlands. 

 
Internationale mogelijkheden 

Ons werkgebied bestaat voornamelijk uit België. 
Maar Viabuild! heeft recent een afdeling opgestart waarmee wij naar Europa en Afrika willen 
trekken. 

 
Troeven van het bedrijf 

We creërden speciaal het programma "Around the Viabuild world in 80 days" omdat we je een 
vlotte overgang willen aanbieden naar de bedrijfswereld. 
Door dit programma geven we je de kans om niet alleen ons hele bedrijf, maar ook de werking 
van de verschillende departementen te leren kennen. 
Interesse? surf naar https://www.viabuild.be/job-detail-around-the-viabuild-world-in-80-days  
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VINCI ENERGIES BELGIUM 
 
Bourgetlaan 44  
1130 Brussel | België 
 
 
www.vinci-energies.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Ines Thevelein 
Bourgetlaan 44  | 1130 Brussel | België 
+32 3 800 51 90 
ines.thevelein@vinci-energies.com | www.vinci-energies.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

De technologische evolutie gaat razendsnel. 
Ben je met het ene proces vertrouwd, dan staan er al drie nieuwe ontwikkelingen in de 
startblokken. 
VINCI Energies staat bedrijven bij die nieuwe technologie uitrollen. We hebben daarvoor alle 
expertise in eigen huis. 
Onze focus? 
Die ligt vooral op digitale transformatie en energietransitie. 
Dankzij onze stevige lokale verankering en wendbare organisatiestructuur spelen we bovendien 
kort op de bal. 

 
Bedrijfsgrootte 

Ons streefdoel? 
De betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie doen toenemen. 
Zowel op het gebied van energie-, transport-, en communicatie-infrastructuur als voor industrie 
en gebouwen. 

 
Internationale mogelijkheden 

VINCI Energies België behoort tot de internationale VINCI Groep. 
 
Troeven van het bedrijf 

Wij bieden je een gevarieerde job aan met veel autonomie, in een omgeving waar enorm veel 
expertise aanwezig is. 
Je krijgt alle kansen om bij te leren en door te groeien. 
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Vinçotte 
 
Jan Olieslagerslaan 35  
1800 Vilvoorde | België 
 
 
www.vincotte-jobs.be/nl 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kimberly Bolyn 
Jan Olieslagerslaan 35  | 1800 Vilvoorde | België 
+32 494 18 12 06 
kbolyn@vincotte.be | www.vincotte-jobs.be/nl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Een steeds veiligere en efficiëntere samenleving - daar streven bij Vinçotte België dagelijks 
2.000 medewerkers naar. 
We hebben alvast twee toptroeven in huis: een ongeëvenaarde expertise en een ongebreidelde 
passie. 
Zin om hieraan bij te dragen? Geweldig! Dat is helemaal dé attitude die we zoeken. 
Verken gerust onze site en ontdek waarom jij de geknipte persoon bent voor een job bij Vinçotte.  
Onze expertise en klantfocus zijn onze krachten. 
In onze onderneming word je volop aangemoedigd om te groeien en initiatief te nemen. 

 
Troeven van het bedrijf 

Zin om onze teams te versterken? 
Geweldig! 
Wij kunnen je alvast beloven dat je bij ons ... 

- terecht komt bij een innovatieve speler in de TIC sector 
- kan rekenen op onze Vinçotte community: enthousiaste en gedreven collega’s 
- de kans krijgt om je eigen expertise te ontwikkelen én te verruimen 
- dagelijks bijdraagt aan een veilige en efficiënte samenleving 
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VistaLink NV 
 
Gestelhoflei 15A  
2920 Bonheiden | België 
 
 
www.cxvglobal.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jan Van den Brande 
Gestelhoflei 15A  | 2920 Bonheiden | België 
+32 468 20 54 90 
nemscons@telenet.be | www.cxvglobal.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

VistaLink is a Belgium-based specialised machine vision system integrator for > 30 years. 
Utilising the latest developments in machine vision technology, as 3D and artificial intelligence, 
VistaLink is delivering custom solutions to end customers, machine builders and OEMs in 
regulated industries. Additionally, VistaLink provides a range of modular products off the shelf. 
Vistalink is active in the world of vision and focusses on industrial image processing as a unique 
specialization. As specialist in this multidisciplinary activity, we have gathered a team of 
engineers. 

 
Bedrijfsgrootte 

VistaLink itself, grew into a 35+ employee's organization. 
Based across the Benelux (Bonheiden - Belgium), Scandinavia and the UK. 
VistaLink is home to a vibrant group of (engineering) professionals with backgrounds across a 
variety of fields, from technical and commercial to management. 

 
Gewenste talenkennis 

Apart from Dutch, we expect that our engineers speak and understand English on a 
'professional' level. 
Knowledge of any additional European language would definitely be an asset. 

 
Internationale mogelijkheden 

VistaLink NV headquarters are located in Bonheiden, Belgium. It is part of CXV Global with 
locations in Ireland, UK, Continental Europe, North America and Latin America. 
CXV Global employs a network of 300+engineers and technical management supporting over 
100 blue chip clients across 10 time zones 

 
Troeven van het bedrijf 

Apart from an attractive package, we offer a company car (Audi A3 or similar) and other benefits. 
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Vivaldis Interim 
 
Frankrijklei 126  
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.vivaldisinterim.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Dorothy Mostinckx 
Frankrijklei 126  | 2000 Antwerpen | België 
+32 16 20 57 12 
leuven@vivaldisinterim.be | www.vivaldisinterim.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

De zoektocht naar een job komt op verschillende momenten in het leven. De eerste job tijdens 
of na je studies. Een volgende stap in je loopbaan. Een nieuwe start na een tijdje uit de running 
te zijn geweest. Of gewoon de job die je eigenlijk altijd al wilde. 
Op die momenten wil Vivaldis je graag leren kennen. In Vlaanderen en daarbuiten zijn er 
ondertussen al bijna 75 Vivaldis kantoren met consulenten die samen met jou je volgende 
stappen uitstippelen. 
Dat doet Vivaldis nét iets anders dan de anderen. Persoonlijk, warm, haast familiaal. 
Maar uiteraard ook professioneel, over de hele lijn. 

 
Bedrijfsgrootte 

+80 Vivaldis interim- en specialty kantoren 
 
Troeven van het bedrijf 

- We brengen je kennis en capaciteiten in kaart. 
- We voeren selectiegesprekken. 
- We testen je indien nodig. 
- We maken je wegwijs in de markt. 

In regio Vlaams-Brabant zijn we gespecialiseerd in het tewerkstellen van technische, 
administratieve en verkoopsprofielen. 
Dagelijks zetten wij nieuwe mensen aan de slag. 
De meeste van onze vacatures monden uit op een vast contract. 
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Vlaamse overheid 
 
Havenlaan 88 Bus 42 
1000 Brussel | België 
 
 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jonas De Keersmaecker 
Havenlaan 88 Bus 42 | 1000 Brussel | België 
+32 2 553 01 08 
selecties@vlaanderen.be | www.werkenvoorvlaanderen.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Werken voor Vlaanderen 
Bij de Vlaamse overheid vind je jobs in allerlei vakgebieden. Zorgen voor veilige wegen, de 
natuur of onderwijs voor iedereen, het zijn maar enkele van onze taken. 
Samen met je collega's geef je elke dag het beste van jezelf, in een job die een verschil maakt 
in de maatschappij. 

 
Bedrijfsgrootte 

De diensten Vlaamse overheid tellen 29 000 personeelsleden 
 
Gewenste talenkennis 

De bestuurstaal voor de diensten van de Vlaamse Regering is het Nederlands. 
De Vlaamse overheid verspreidt haar communicatie daarom in principe in het Nederlands. 

 
Internationale mogelijkheden 

Werken bij Buitenlandse Zaken? Lijkt deze missie je een uitdaging waar jij deel van wil 
uitmaken, dan is een job bij het Departement Buitenlandse Zaken misschien wel iets voor jou. 
Surf snel naar https://www.fdfa.be/nl/vacatures-en-stages-bij-buitenlandse-zaken  

 
Troeven van het bedrijf 

De Vlaamse overheid is een moderne werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt. 
Wat dat voor jou kan betekenen? Ontdek het hier. 

- Een waaier aan vacatures 
- Een job met een maatschappelijke waarde 
- Sociale en financiële voordelen 
- Loopbaanmogelijkheden 
- De job van de leven en een leven naast je job. 
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Vorsselmans 
 
Wuustwezelseweg 95  
2990 Loenhout | België 
 
 
www.vorsselmans.be/nl/een-carriere-bij-vorsselmans 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Davina De Block 
Wuustwezelseweg 95  | 2990 Loenhout | België 
+32 3 690 04 40 | +32 494 19 03 12 
vacatures@vorsselmans.be | www.vorsselmans.be/nl/een-carriere-bij-vorsselmans 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Vorsselmans is een toonaangevende specialist in aluminium ramen en gevels. We ontwerpen, 
installeren en monteren > 45 jaar ramen en complexe gevelconstructies van topkwaliteit. 
Onze portfolio telt talloze kleine en grote projecten in België en Nederland. 
We scoren telkens met onze integrale aanpak van bouwprojecten: we denken mee met de 
architect en de bouwheer, voeren zélf een diepgravende technische studie uit en overleggen 
nauw met andere partners tijdens de uitvoering. 
Centraal gelegen tussen Breda en Antwerpen, zijn we uitstekend georiënteerd om onze klanten 
optimaal van dienst te zijn. 

 
Bedrijfsgrootte 

Wij zijn een familiebedrijf met 175 medewerkers (combi arbeiders en bedienden) en zijn 
gesitueerd in Loenhout. 

 
Gewenste talenkennis 

Wij werken vooral voor Belgie, Nederland en de UK. Een zeer goede talenkennis Nederlands is 
dus zeer belangrijk. Een goede talenkennis Engels is altijd goed! 

 
Internationale mogelijkheden 

Vorsselmans heeft onder de vlag van VGV Façades ook vele projecten in de UK, met name in 
London. Meer informatie hierover vind je terug op https://vgv-facades.com.  

 
Troeven van het bedrijf 

Vorsselmans is al lang geen klassiek familiebedrijf meer; je vindt hier een hypermodern 
kantoorgebouw en >175 collega's waarbij een mix van solide ervaring en jong talent zorgt voor 
een aangename werksfeer. 
We houden vast aan persoonlijk contact en transparante communicatie, we genieten van team-
events en we betrekken je graag bij de groei van het bedrijf. 
En eerlijk; het is ook gewoon tof bij ons! 
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VRT 
 
Auguste Reyerslaan 52  
1043 Brussel | België 
 
 
www.vrt.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
An Dezeure 
Auguste Reyerslaan 52  | 1043 Brussel | België 
+32 499 37 31 99 
an.dezeure@vrt.be | www.vrt.be/jobs 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

De VRT heeft als missie om te informeren, inspireren en verbinden. Zij wil de Vlamingen 
verrijken en de Vlaamse samenleving versterken. Een van de belangrijkste pijlers die de 
openbare omroep onderscheidt van andere mediaspelers is de bijdrage aan de 
maatschappelijke ontwikkeling. De informatieopdracht is daarbij cruciaal, want de openbare 
omroep heeft een belangrijke gidsfunctie. Om het veranderende mediagebruik te volgen en 
zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken ligt de focus de komende jaren op de verdere 
digitale ontwikkeling en het vergroten van de digitale footprint. 

 
Bedrijfsgrootte 

Eind 2020 telde de VRT 2.025,8 voltijds equivalenten, goed voor 2.143 actieve personeelsleden. 
 
Gewenste talenkennis 

Een goede kennis van het Nederlands is vereist om te starten bij de VRT. Op sommige 
afdelingen wordt ook in het Engels gecommuniceerd, maar dan staat dit expliciet in de vacature. 

 
Internationale mogelijkheden 

De VRT realiseerde meer dan drie innovatieprojecten in samenwerking met Vlaamse en 
internationale mediabedrijven, universiteiten en starters (zoals de projecten MyWayXR, 
Navigator, Stadiem en FogProtect). VRT Sandbox werkte samen met 14 starters en kmo’s. 

 
Troeven van het bedrijf 

We bieden je een afwisselende job, in een innovatieve context waarbij je de kans krijgt om mee 
te bouwen aan een VRT die zich richt op de toekomst en waarbij er veel aandacht is voor 
persoonlijke groei. 
Je krijgt hierbij ook interne begeleiding en coaching. 
We voorzien een aantrekkelijk loonpakket. 
Er is aandacht voor een goede werk-privé balans en ook thuiswerk behoort tot de 
mogelijkheden. 
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water-link 
 
Mechelsesteenweg 66  
2018 Antwerpen | België 
 
 
www.water-link.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Magali Van Gils 
Mechelsesteenweg 66  | 2018 Antwerpen | België 
+32 3 244 07 02 
jobs@water-link.be | www.water-link.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Water-link is één van de grootste industriële waterproducenten. 
De oorspronkelijke watervoorziening van de inwoners van Antwerpen is nu slechts een 
onderdeel van het servicepakket. 
Water-link inspireert iedereen om de kracht van water écht te benutten. 
Dat doen we door voortdurend te innoveren, te investeren in slimme partnerships en te bouwen 
aan het team van de toekomst. 
Meer informatie over water-link vind je terug op www.water-link.be  

 
Bedrijfsgrootte 

+/- 500 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Internationale mogelijkheden 

Enkel actief in Vlaanderen 
 
Troeven van het bedrijf 

- goede bereikbaarheid 
- mooie work-life balance 
- veel verantwoordelijkheid voor werknemers 
- mooie opleidingen worden gegarandeerd 
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Waterleau 
 
Nieuwstraat 26  
3150 Wespelaar | België 
 
 
www.waterleau.com 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Evi Usewils 
Nieuwstraat 26  | 3150 Wespelaar | België 
+32 16 65 06 57 
jobs@waterleau.com | www.waterleau.com 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Waterleau is een milieutechnologiebedrijf gespecialiseerd in afvalwaterzuivering, drinkwater-
productie en waterhergebruik. 
Daarnaast is het Haachtse bedrijf ook actief in luchtzuivering, vergisting van organisch afval en 
energierecuperatie. 
De voorbije 20 jaar groeide het binnen deze niche uit tot één van de grotere spelers wereldwijd: 
enerzijds in de industrie (voornamelijk in de wereld van de voeding en de brouwerijen), maar 
ook in internationale overheidsprojecten. 

 
Bedrijfsgrootte 

Waterleau werd opgericht in 2000 en telt vandaag een 500-tal medewerkers wereldwijd. 
Ons hoofdkantoor is in Wespelaar, Haacht maar we hebben kantoren in 8 verschillende landen. 

 
Gewenste talenkennis 

Je spreekt en schrijft vlot in het Engels. 
Een goede kennis Nederlands en Frans zijn een voordeel. 

 
Internationale mogelijkheden 

Wij volgen onze klanten overal ter wereld en zoeken daarom medewerkers die bereid zijn om 
te reizen en samen te werken met collega's uit verschillende landen. 

 
Troeven van het bedrijf 

Wij bieden een marktcompetitief salarispakket met interessante extra legale voordelen. 
Je komt terecht in een jonge dynamische omgeving op een boogscheut van Leuven en 
Mechelen. 
Werken aan een groenere planeet is wat de Waterleau medewerkers motiveert om elke dag het 
beste van zichzelf te geven. 
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WaW Jobs 
 
Brusselstraat 51 51  
2018 Antwerpen | België 
 
 
www.waw.jobs 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Hylke Decaluwe 
Luchthavenlaan 27  | 1800 Vilvoorde | België 
+32 472 07 40 49 
hylke@waw.jobs | www.waw.jobs 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

WaW is specialist in uitzendarbeid, werving & selectie en freelance staffing. 
We zijn een vernieuwend HR-bedrijf met kantoren in Hasselt, Geel, Antwerpen, Vilvoorde en 
Sint-Niklaas. 
WaW heeft een stevige maatschappelijke missie en ambitie in inclusief ondernemen. 
Daarvoor werden we bekroond met de Award Inclusieve Onderneming 2020, de Prophetic 
Economy Awarda en de YouthStart Award in 2019. 

 
Bedrijfsgrootte 

WaW heeft kantoren in Hasselt, Geel, Antwerpen, Vilvoorde en Sint-Niklaas. 
 
Gewenste talenkennis 

We zijn voortdurend op zoek naar talent in logistiek, engineering productie, techniek, HR, office, 
administratie, verkoop en marketing. 
Als je meerdere talen spreekt is dat uiteraard een troef. 

 
Internationale mogelijkheden 

WaW werkt in opdracht van klanten die nationaal en internationaal werken. 
 
Troeven van het bedrijf 

Je wilt een boeiende en zinvolle job die past bij jou en jouw talent. 
- Maar welke job past het best voor jou? 
- Kies je voor een groot of klein bedrijf? 
- En voor welke sector kies je? 

Kom zeker eens praten met WaW. Onze talentconsultants zijn ervaren ‘match makers’ en 
erkende KernTalentenanalisten. 
Zij geven waardevol advies en gaan graag voor jou aan het werk. 
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We are Chemistry 
 
Koningin Elisabethlei 22  
2018 Antwerpen | België 
 
 
www.wearechemistry.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Isabelle Verdonck 
Koningin Elisabethlei 22  | 2018 Antwerpen | België 
+32 3 240 68 41 
info@wearechemistry.be | www.wearechemistry.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

De chemische sector is één van onze meest bloeiende en boeiende economieën, waar talent 
uit alle studierichtingen en windhoeken met open armen en aantrekkelijke voorwaarden wordt 
ontvangen. 
Maak kennis met meer dan 20 chemie-, farma- en kunststofbedrijven op 24 maart tijdens het 
hybride online event van We Are Chemistry. 
Schrijf je gratis in op www.wearechemistry.be.  

 
Bedrijfsgrootte 

10e editie van We Are Chemistry 
Dit jaar doen 30 bedrijven mee aan ons jobevent in Antwerpen, kom ze ontmoeten! 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Engels 
 
Troeven van het bedrijf 

30 bedrijven uit de chemie, farma en kunststoffen stellen hun werking en vacatures voor op een 
boeiend event. 
Ga het gesprek aan en kom te weten wat de mogelijkheden voor jou zijn. 
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Wienerberger 
 
Kapel ter Bede 121  
8500 Kortrijk | België 
 
 
www.wienerberger.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Wouter Vanrobaeys 
Kapel ter Bede 121  | 8500 Kortrijk | België 
+32 56 24 95 71 | +32 472 37 07 74 
wouter.vanrobaeys@wienerberger.com | www.wienerberger.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Wienerberger is wereldwijd nummer 1 in de productie en verkoop van snelbouw- en 
binnenmuurstenen en is Europees marktleider in de productie en verkoop van gevelstenen, 
dakpannen en kleiklinkers. 
Bekende merken binnen de groep zijn Desimpel, Porotherm, Terca en Koramic. 

 
Bedrijfsgrootte 

Onze groep telt intussen reeds 11.000 medewerkers, verspreid over 202 fabrieken in 30 landen.  
In België tellen we 11 productievestigingen en meer dan 1.100 medewerkers. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Duits, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Ja, Wienerberger België maakt deel uit van de internationale Wienerberger groep. 
Het bedrijf werd opgericht in Wenen in het jaar 1819. 

 
Troeven van het bedrijf 

Wienerberger producten worden vervaardigd met hoogwaardige grondstoffen, door competente 
medewerkers, volgens efficiënte productiemethoden en onder strikte controle. 
Met permanente vorming zorgen we ervoor dat de vakbekwaamheid en knowhow van onze 
medewerkers up-to-date blijven. 
Door onze (internationale) kennis en ervaring te bundelen ontstaan nieuwe trends en 
toepassingen. 



  
Virtuele Jobbeurs Campus De Nayer 

Thomas More en KU Leuven 
8 maart 2022 

Bedrijvengids – pagina 268 

Ç 

Willemen Groep 
 
Boerenkrijgstraat 133  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.willemen.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jill Augustynen 
Boerenkrijgstraat 133  | 2800 Mechelen | België 
+32 471 80 05 94 
jobs@willemen.be | www.willemen.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Willemen Groep is met 2.400 medewerkers en een jaaromzet van 900 miljoen euro één van de 
grootste familiale bouwgroepen in België. 
We realiseren projecten in binnen- en buitenland en bieden onze klanten een bijzonder 
complementaire waaier aan bouwactiviteiten aan. 
We hebben expertise in civiele projecten, industriebouw, wegenbouw en grote residentiële en 
niet-residentiële projecten, al dan niet in combinatie. 
Kennis en competentie ontmoeten elkaar zo in enthousiaste teams die samen mee de uitzichten 
van morgen vormgeven. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands is een must. 
Frans is een extra troef. 

 
Internationale mogelijkheden 

Beperkt. 
 
Troeven van het bedrijf 

- Familiale bouwgroep. 
- Willemen Academy: Veel aandacht voor opleidingen zowel intern als extern. 
- "Onderneming van het jaar 2013" 
- Aandacht voor het menselijke aspect. 
- Veel ondernemerschap. 
- Aandacht voor samenwerking, respect en innovatie. 
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Wimble manufacturing bv Pringles 
 
Eggestraat 1  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.pringlesjobs.be 

  

 

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kurt Peleman 
Eggestraat 1  | 2800 Mechelen | België 
+32 15 26 58 10 
Kurt.Peleman@kellogg.com | www.pringlesjobs.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Pringles maakt deel uit van de Kellogg Company. De fabriek in Mechelen is één van de grootste 
en belangrijkste productievestigingen van Pringles in de wereld en er wordt geproduceerd voor 
export naar Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Brazilië. 
Pringles wordt wereldwijd verkocht en er zijn inmiddels meer dan 40 smaken! 

 
Bedrijfsgrootte 

In België zijn er zo'n 650-tal mensen tewerkgesteld, waarvan meer dan 550 in de productie. 
De plant beslaat een oppervlakte van maar liefst 8 ha en heeft haar eigen 
waterzuiveringsinstallatie. 
Wat productie betreft gaan er dagelijks zo'n 2 miljoen pringles cans de deur uit! 

 
Gewenste talenkennis 

De voertaal in onze plant is Nederlands. De veiligheidsvoorschriften, protocollen, trainingen... 
zijn allemaal in het Nederlands maar de fabriek telt zo'n 25 nationaliteiten. 
Diversiteit troef! 

 
Internationale mogelijkheden 

Onze Pringlesfabrieken bevinden zich naast België ook nog in Jackson, Tennessee en Kutno, 
Polen. Daarnaast worden er af en toe ook elders extra productielijnen opgestart om de productie 
wereldwijd te ondersteunen. 

 
Troeven van het bedrijf 

Bij Pringles kan je meewerken aan een internationaal populair product in een omgeving die 
groei stimuleert, openstaat voor initiatief en change omarmt. 
Gezamenlijk voor een resultaat gaan en het succes delen is de uitkomst van de waarden die 
we hanteren: Integrity, Accountability, Passion, Humility, Simplicity en Results. 
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Witteveen+Bos 
 
Posthoflei, 1 5 1 
2600 Antwerpen | België 
 
 
www.witteveenbos.com/nl/belgie 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Margot Louis 
Posthoflei, 1 5 1 | 2600 Antwerpen | België 
+32 477 29 10 95 
margot.louis@witteveenbos.com | www.witteveenbos.com/nl/belgie 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, met vestigingen in Gent, Steenokkerzeel 
en Antwerpen-Berchem. 
Als onderdeel van een grote internationale groep, bieden we wereldwijd oplossingen voor 
complexe maatschappelijke uitdagingen. 
Dit op het gebied van water, milieu, infrastructuur en bouw. 
We werken wereldwijd aan meer dan 4.000 projecten en onze klantenportefeuille bestaat uit 
lokale overheden, industriële klanten, zeehavens, … 

 
Bedrijfsgrootte 

Werken bij Witteveen+Bos is net zo divers als onze projecten. 
Onze werkwijze is multidisciplinair. 
Zo werken onze specialisten uit verschillende werkvelden in projectteams aan de planning, 
vormgeving en het ontwerp van verantwoorde oplossingen met breed maatschappelijk belang. 

 
Gewenste talenkennis 

Engels, Frans en Nederlands 
 
Internationale mogelijkheden 

Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze 1.400 medewerkerks multidisciplinair 
samen, ook in internationale context. 

 
Troeven van het bedrijf 

We investeren in het waarmaken van dromen en ambities van onze medewerkers. 
Daarom streven we naar een afwisselend takenpakket, verantwoordelijkheid en ruimte voor 
eigen initiatief. 
Ook persoonlijke groei vinden we belangrijk. 
Zo worden wensen en verwachtingen regelmatig afgestemd en bieden we ondersteuning in het 
vormgeven van je loopbaan, dankzij coaching en diverse opleidingsmogelijkheden. 
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WTCB 
 
Lozenberg 7  
1932 Sint-Stevens-Woluwe | België 
 
 
www.wtcb.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Wim Van de Sande 
Lozenberg 7  | 1932 Sint-Stevens-Woluwe | België 
+32 2 716 42 11 
ata@bbri.be | www.wtcb.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) is hét 
referentiecentrum voor de bouwsector. 
Naast het uitvoeren van onderzoek, geeft het WTCB ook informatie en technische bijstand aan 
alle bouwprofessionelen. 
We streven ambitieuze doelstellingen na om ervoor te zorgen dat de sector blijft evolueren en 
innoveren en vooral kwalitatief en competitief sterk staat. 

 
Bedrijfsgrootte 

Omzet : +-45.000.000 EURO 
260 hooggekwalificeerde personeelsleden 

 
Gewenste talenkennis 

NL (kennis van het FR is een pluspunt maar geen must) 
 
Troeven van het bedrijf 

- Een heel gevarieerde en uitdagende job 
- Werken in een gemotiveerd team 
- Een marktconform verloningspakket met doorgroeimogelijkheden 
- Glijdende werkuren 
- Verlofdagen te kiezen in overleg 
- De mogelijkheid om je continu bij te scholen 
- Een gezonde verhouding werk-privé 
- Werkverplaatsingen in functie van jouw woonplaats 
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YER BELGIUM 
 
Uitbreidingstraat 72  
2600 Berchem | België 
 
 
www.yer.be 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Anneloes Degen 
Uitbreidingstraat 72  | 2600 Berchem | België 
+32 476 17 14 00 
anneloesdegen@yer.be | www.yer.be 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

YER staat voor Young Executive Recruitment en focust zich op HBO- en WO geschoolde 
kandidaten met 0 tot 5 jaar ervaring. 
Van origine Nederlands, maar inmiddels uitgegroeid tot een bekende internationale speler met 
vestigingen in de V.S. en België. 
Onze focus ligt op het structureel ontlasten van onze opdrachtgevers door duurzame 
recruitmentoplossingen aan te bieden. 
Voor jou betekent dit dat we samen op zoek gaan naar jouw ideale startersbaan! 

 
Troeven van het bedrijf 

Onze grootst troeven zijn onze Talent Development Programma's. 
Hier staat jóuw groei & ontwikkeling voorop en ontvang je een competitief salaris. 
Je tilt je persoonlijke ontwikkeling naar een hoger niveau met een persoonlijk ontwikkelingsplan, 
individuele coaching en diverse trainingen in soft en business skills. 
Daarnaast kun je jouw technische kennis gelijk inzetten bij jouw opdrachtgever. 
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Yitch 
 
Woestijnstraat 37a  
2880 Bornem | België 
 
 
www.yitch.eu 

   

 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Michael Leliaert 
Woestijnstraat 37a  | 2880 Bornem | België 
+ 32 3 711 32 93 
jobs@yitch.eu | www.yitch.eu 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

'Not an automation company' 
We zijn geen software-integrator, geen consultants, geen service-partner noch een IT-
dienstverlener. We zijn het allemaal en nog veel meer. We zijn Yitch. 
Bij Yitch werk je: 

- Technologie-en merkonafhankelijk 
- Op gevarieerde projecten van analyse tot implementatie 
- In uiteenlopende sectoren (food, chemicals, circular economy, smart logistics, pharma, ...) 
- Bij KMO-klanten en multinationals 
- In een lokale of internationale context 

Zin om ons team te versterken? Check de website of stuur een mailtje naar jobs@yitch.eu. 
 
Bedrijfsgrootte 

Wereldwijd 85 werknemers (75 in België) 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

België, Nederland, Verenigd Koninkrijk (UK), Wereldwijde projecten 
 
Troeven van het bedrijf 

Wil je meewerken aan een duurzame planeet en het creëren van werkzekerheid & hoge 
levenskwaliteit voor de toekomstige generaties? 
Voel jij je aangesproken door de 'Factories of the Future', waaraan wij meewerken bij 
verschillende industriële klanten in België, Nederland en daarbuiten? 
Neem dan zeker eens een kijkje op onze website: https://www.yitch.eu  
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Thomas More
www.thomasmore.be

Campus Sint-Andries 
Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
info.sintandries@thomasmore.be

Campus De Nayer 
Jan De Nayerlaan 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver
info.denayer@thomasmore.be
Campus De Vest 
Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen
info.devest@thomasmore.be

KU Leuven
iiw.kuleuven.be

Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver
iiw.denayer@kuleuven.be

BE
D

R
IJ

V
EN

G
ID

S 
20

22
 –

 V
IR

TU
EL

E 
JO

BB
EU

R
S 

Bedrijvengids_2021-2022_440-x-297-mm.indd   1 15/02/2022   08:59:26

Campus Sanderus 
Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
info.sanderus@thomasmore.be

Campus Lucas Faydherbe 
Zandpoortvest 16, 2800 Mechelen
info.faydherbe@thomasmore.be
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