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Voorwoord 
 
 
 
Beste student, beste collega, beste bedrijfsrelatie 
 
 
Met deze bedrijvengids willen we de Jobbeurs Technologie, ICT, Engineering, 
Business & HR editie 2023 op een adequate en professionele wijze ondersteunen. 
 
We zijn heel blij dat we na twee virtuele edities weer kunnen aanknopen met een 
fysieke jobbeurs waar ordegrootte 1000 laatstejaars van Thomas More en KU Leuven 
in contact kunnen treden met hun potentiële eerste werkgever en vele honderden 
voorlaatstejaars op zoek kunnen gaan naar een stageplek voor werkplekleren, 
bachelorproef of masterproef. 
 
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 Toegepaste Architectuur 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 267 deelnemende bedrijven. Ze 
staan alfabetisch gerangschikt en zijn terug te vinden van pagina 1 tot pagina 267. 
 
245 bedrijven nemen deel aan de fysieke jobbeurs op dinsdag 7 maart 2023 van 13 
tot 17 uur, 22 andere bedrijven kiezen bewust voor een louter virtuele deelname of 
waren te laat om nog in te schrijven voor de fysieke jobbeurs, die traditiegetrouw 
helemaal volzet is. 
 
Vanaf 7 maart om 17 uur kan je alle bedrijven nog bezoeken op de virtuele jobbeurs 
en dit tot en met 30 september 2023. Je kan dan nog steeds contact opnemen 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 dubbele manier (fysiek en virtueel) 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.  
 
Wij hopen dat deze gids voor ieder van jullie een bijkomend handig instrument is voor 
een succesvolle 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  X       

4 Accountantskantoor Verschaeren & Mertens BV    X X   X 

5 ACE development & engineering         

6 Aclagro nv X       X 

7 Advieskantoor VGD    X    X 

8 Aertssen Group         

9 Aexis         

10 AG    X X    

11 AG Solution NV         

12 Agentschap Wegen en Verkeer         

13 Agfa-Gevaert nv         

14 Agidens         

15 Agnitio X X   X   X 

16 Akkermans & Partners         

17 Alcom Electronics nv/sa         

18 ALTEN Belgium         

19 Altrad Services Benelux X   X X X X X 

20 Aluminium Duffel         

21 Andress Consulting X   X X X X  

22 APK Group X   X X X X X 

23 Aquafin         

24 Arcadis         

25 Artes Group         

26 Arvesta X X  X X X X X 

27 Arxus         

28 Asap.be X   X   X  

29 ASK Romein Malle NV         

30 Atlas Copco         

31 ausy         

32 Automotive & Mobility Invest NV         

33 AXA Belgium    X X X  X 

34 AXI         

35 B&R Bouwgroep         

36 Baloise    X X   X 

37 Baltimore Aircoil International NV        X 

38 BAM Interbuild         

39 Bayer X       X 

40 Belfius Bank en Verzekeringen    X X X   

41 Bergerat Monnoyeur NV X   X     

42 BESIX Infra         

43 BESIX NV  X      X 

44 Bimona Consultancy X X     X  
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45 Bolckmans nv         

46 Bouwonderneming Haex         

47 Bright Plus X   X X X X X 

48 Brouwerij Haacht         

49 buro Nexus BV         

50 Capgemini X   X   X  

51 Care4Growing         

52 Celestia Antwerp         

53 Cheops Technology X X      X 

54 ChipSoft         

55 Cipal Schaubroeck         

56 Climagroup X     X  X 

57 CMA CGM Belgium       X X 

58 Colas Belgium         

59 Colruyt Group X X  X X X X X 

60 Comate BVBA         

61 Computacenter         

62 Connect Ways         

63 Construx         

64 Contec         

65 Continental Automotive Benelux BV         

66 Control & Protection Automation  X      X 

67 Crestron Europe X X  X  X X X 

68 Crosspoint Solutions         

69 Cryns Carrosserie Center    X     

70 Cummins  X      X 

71 Cyclops         

72 D'Ieteren Academy         

73 DAF Trucks N.V.         

74 DCA         

75 De Cronos Groep X    X X  X 

76 De Lijn         

77 De Mobiliteitsmakelaar         

78 Dekimo Leuven NV         

79 delaware         

80 Deloitte Belgium         

81 Dematic NV X        

82 DEME         

83 Democo Group         

84 Denys  X      X 

85 DHL Aviation NV         

86 Dosign Engineering  X       

87 DPS Group Belgium BV         

88 DRAEGER MEDICAL BELGIUM         

89 DSM Consulting NV  X     X X 

90 Duvel Moortgat X X  X X X X X 

91 E.D.&A.         

92 EASI         

93 easics NV         
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94 Eiffage Benelux         

95 elekti bv         

96 Elia Belgium         

97 ELMOS GROUP X X   X X  X 

98 Endress+Hauser         

99 Engi Talents         

100 ENGIE      X   

101 Equans         

102 ERIKS         

103 ETEX GROUP         

104 Evoke Belgium       X  

105 Exellys nv         

106 ExxonMobil         

107 EY    X     

108 Federale Politie    X     

109 Federale Verzekering         

110 Ferranti Computer Systems         

111 Finvision         

112 Fluvius SO         

113 Fujitsu         

114 Geo Square NV         

115 Goelen & Gaukema X   X X X X  

116 Grant Thornton         

117 Greystonerecruitment         

118 groep Van Roey        X 

119 GROEP VDH N.V.         

120 Groep Verelst X     X  X 

121 H.Essers       X  

122 Harvey Nash Belgium     X    

123 Hays X   X X X X X 

124 Honeywell         

125 HYE nv         

126 Hysopt         

127 ibens nv         

128 IBM Client Innovation Center Belgium         

129 IBS Bouw         

130 ICT Talents         

131 ie-net ingenieursvereniging vzw         

132 imec         

133 In The Pocket  X       

134 INEOS         

135 Inetum-Realdolmen         

136 Infrabel    X     

137 INGENIUM         

138 Interligo      X  X 

139 iO Belgium 2      X  X 

140 IS4U Groep         

141 J-Tec Material Handling         

142 Jan De Nul    X   X  



  

 
 Jobbeurs Campus De Nayer 
 Thomas More en KU Leuven 
 7 maart 2023 
 Bedrijvengids – pagina X 

 

Pagina 
 

Naam bedrijf 
 

H
R

-s
up

po
rt 

St
ag

ep
la

at
s 

 e
n/

of
  w

er
kp

le
kl

er
en

 
G

ra
du

aa
t H

R
-s

up
po

rt 

 

Ac
co

un
tin

g 
Ad

m
in

is
tra

tio
n 

Be
dr

ijf
so

rg
an

is
at

ie
 

M
ar

ke
tin

g-
 e

n 
C

om
m

un
ic

at
ie

su
pp

or
t 

Tr
an

sp
or

t e
n 

Lo
gi

st
ie

k 

St
ag

ep
la

at
s 

 e
n/

of
  w

er
kp

le
kl

er
en

 
G

ra
du

at
en

 B
us

in
es

s 

143 Johnson Controls    X     

144 Jules Frans    X   X X 

145 K.V.I.M         

146 Kangaroot         

147 KBC Bank & Verzekering         

148 Kelly Services Belgium X   X X  X  

149 Kenze         

150 Keyrus NV X X  X    X 

151 KH Engineering         

152 Klarrio         

153 KONE Belgium NV         

154 KPMG Belgium    X     

155 KU Leuven         

156 Kuwait Petroleum    X X X X X 

157 LACO X    X    

158 Lantis         

159 LANXESS         

160 Lineas    X X  X X 

161 Link Engineering Group         

162 Loxone Benelux      X   

163 Maandag® Belgium         

164 Materialise NV  X       

165 MindCapture X X  X X X  X 

166 MIVB         

167 Mobix Total Solutions         

168 Monitor HR Consulting X X  X X X X X 

169 Monument Goedleven         

170 Moore Belgium         

171 Motrac    X X X X X 

172 MULTI NV         

173 nanoGrid         

174 Nebim N.V.         

175 NewBrix        X 

176 Nexios IT    X  X  X 

177 NMBS         

178 NORRIQ    X X  X  

179 Novartis X        

180 NV Vanhout  X      X 

181 Ondernemingscoach    X     

182 Ordina         

183 Orion Engineering       X  

184 Ormit Talent         

185 PEC         

186 Pellikaan Bouwbedrijf nv         

187 People 4 Projects         

188 Pfizer Manufacturing Belgium         

189 Planet Talent         

190 Politiezone Antwerpen         

191 Port of Antwerp-Bruges         
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192 Positive Thinking Company  X  X  X   

193 Prayon         

194 PSA Antwerp/MPET/ATS       X X 

195 PwC Belgium X   X X   X 

196 Renotec NV         

197 Reynaers Aluminium         

198 Robert Bosch  X   X X X  

199 Robert Half X   X X X X X 

200 RoboJob NV         

201 RP One  X       

202 Safran Aircraft Engine Services         

203 Sarens        X 

204 SBB Accountants & Adviseurs    X     

205 Scania         

206 ScioTeq BV      X   

207 Securitas X   X  X  X 

208 Select Human Resources X   X X X X  

209 Select Projects         

210 Simac         

211 Smals         

212 Smet Group         

213 SMT Belux         

214 Smulders         

215 Sopra Steria         

216 SPIE Belgium         

217 Spilberg         

218 SPOC    X X X X  

219 Stadsbader         

220 STAR Group Belgium NV         

221 Stegmann Belgium         

222 stow       X  

223 STRABAG Belgium         

224 Strukton Rail NV         

225 Sumitomo Drive Technologies         

226 Sweco Belgium         

227 Synergie Belgium X   X X X X  

228 Syntory         

229 Syntrium         

230 Teal Partners         

231 teamwill consulting Benelux     X    

232 Tessenderlo Group       X  

233 Tetra Pak Belgium NV         

234 The Recruitment Academy BV X X   X X X X 

235 Thomas More X X  X X X X  

236 Tobania X X      X 

237 ToMach Engineering         

238 Tormans bv       X  

239 Trescal X X  X    X 

240 Umicore X   X X X X  
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241 Unit-T X   X     

242 Uptime Group         

243 Userfull         

244 UZ Brussel         

245 UZ Leuven         

246 Van Hool         

247 Van Laere         

248 VanRoey.be         

249 VDS Peremans NV         

250 VEOLIA NV-SA         

251 Verwater Tank & Industrial Services NV         

252 Viabuild nv         

253 Vibe Group X X  X X X X X 

254 Vinci Energies Belgium         

255 Vinçotte         

256 Vivaldis Interim X   X X X X  

257 Vlaamse overheid X X  X X X X X 

258 Vorsselmans         

259 VTU Engineering Belgium BV         

260 Walters People X X  X X X X X 

261 Wienerberger         

262 Willemen Groep X       X 

263 Worley         

264 XYLOS         

265 Yitch BV         

266 Ypto         

267 ZORGI    X     
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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 Accountantskantoor Verschaeren & Mertens BV       

5 ACE development & engineering X      

6 Aclagro nv   X X  X 

7 Advieskantoor VGD       

8 Aertssen Group       

9 Aexis       

10 AG   X X  X 

11 AG Solution NV  X     

12 Agentschap Wegen en Verkeer X     X 

13 Agfa-Gevaert nv X     X 

14 Agidens       

15 Agnitio       

16 Akkermans & Partners       

17 Alcom Electronics nv/sa X X     

18 ALTEN Belgium       

19 Altrad Services Benelux X X  X   

20 Aluminium Duffel X     X 

21 Andress Consulting X X X X X  

22 APK Group  X  X   

23 Aquafin X  X X   

24 Arcadis       

25 Artes Group       

26 Arvesta X      

27 Arxus   X X  X 

28 Asap.be X    X  

29 ASK Romein Malle NV       

30 Atlas Copco X     X 

31 ausy X X     

32 Automotive & Mobility Invest NV     X  

33 AXA Belgium X X X X  X 

34 AXI  X X X  X 

35 B&R Bouwgroep       

36 Baloise  X X X  X 

37 Baltimore Aircoil International NV      X 

38 BAM Interbuild       

39 Bayer X     X 

40 Belfius Bank en Verzekeringen       

41 Bergerat Monnoyeur NV X    X X 

42 BESIX Infra X      

43 BESIX NV       

44 Bimona Consultancy X X X X X  
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45 Bolckmans nv       

46 Bouwonderneming Haex       

47 Bright Plus       

48 Brouwerij Haacht X     X 

49 buro Nexus BV       

50 Capgemini   X X  X 

51 Care4Growing  X X   X 

52 Celestia Antwerp  X X    

53 Cheops Technology   X X  X 

54 ChipSoft       

55 Cipal Schaubroeck  X X X  X 

56 Climagroup       

57 CMA CGM Belgium       

58 Colas Belgium       

59 Colruyt Group X X X X X X 

60 Comate BVBA       

61 Computacenter  X  X  X 

62 Connect Ways X    X  

63 Construx       

64 Contec       

65 Continental Automotive Benelux BV X    X  

66 Control & Protection Automation X      

67 Crestron Europe X X X X  X 

68 Crosspoint Solutions  X X X  X 

69 Cryns Carrosserie Center       

70 Cummins      X 

71 Cyclops       

72 D'Ieteren Academy X    X X 

73 DAF Trucks N.V.      X 

74 DCA       

75 De Cronos Groep  X X X  X 

76 De Lijn X  X X X X 

77 De Mobiliteitsmakelaar     X X 

78 Dekimo Leuven NV       

79 delaware       

80 Deloitte Belgium       

81 Dematic NV X X X X X  

82 DEME X X X X   

83 Democo Group       

84 Denys X     X 

85 DHL Aviation NV X     X 

86 Dosign Engineering X      

87 DPS Group Belgium BV X  X X   

88 DRAEGER MEDICAL BELGIUM X      

89 DSM Consulting NV       

90 Duvel Moortgat X     X 

91 E.D.&A.       

92 EASI   X X   

93 easics NV       
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94 Eiffage Benelux       

95 elekti bv       

96 Elia Belgium X X X X   

97 ELMOS GROUP   X   X 

98 Endress+Hauser       

99 Engi Talents X X     

100 ENGIE X      

101 Equans X      

102 ERIKS X X    X 

103 ETEX GROUP       

104 Evoke Belgium X X X X X  

105 Exellys nv       

106 ExxonMobil       

107 EY      X 

108 Federale Politie       

109 Federale Verzekering       

110 Ferranti Computer Systems       

111 Finvision       

112 Fluvius SO X      

113 Fujitsu X X X X  X 

114 Geo Square NV  X X  X X 

115 Goelen & Gaukema X X X X X  

116 Grant Thornton       

117 Greystonerecruitment       

118 groep Van Roey       

119 GROEP VDH N.V. X    X X 

120 Groep Verelst       

121 H.Essers       

122 Harvey Nash Belgium X X X X X  

123 Hays X X X X X  

124 Honeywell X X X X X X 

125 HYE nv       

126 Hysopt       

127 ibens nv       

128 IBM Client Innovation Center Belgium   X   X 

129 IBS Bouw       

130 ICT Talents   X X   

131 ie-net ingenieursvereniging vzw       

132 imec       

133 In The Pocket  X X X  X 

134 INEOS       

135 Inetum-Realdolmen  X X X   

136 Infrabel X X X X X X 

137 INGENIUM X      

138 Interligo X X  X  X 

139 iO Belgium 2  X X X  X 

140 IS4U Groep  X X X   

141 J-Tec Material Handling       

142 Jan De Nul X      
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143 Johnson Controls X  X X   

144 Jules Frans       

145 K.V.I.M       

146 Kangaroot X X X X  X 

147 KBC Bank & Verzekering       

148 Kelly Services Belgium X X X X X  

149 Kenze  X X X  X 

150 Keyrus NV      X 

151 KH Engineering X      

152 Klarrio X X X X X  

153 KONE Belgium NV X    X X 

154 KPMG Belgium  X X X  X 

155 KU Leuven   X X   

156 Kuwait Petroleum    X   

157 LACO  X X    

158 Lantis       

159 LANXESS       

160 Lineas X X  X X X 

161 Link Engineering Group X      

162 Loxone Benelux X X  X   

163 Maandag® Belgium X      

164 Materialise NV    X   

165 MindCapture X X X X  X 

166 MIVB X X X X  X 

167 Mobix Total Solutions       

168 Monitor HR Consulting X X X X X X 

169 Monument Goedleven       

170 Moore Belgium       

171 Motrac X    X X 

172 MULTI NV       

173 nanoGrid X  X    

174 Nebim N.V.     X  

175 NewBrix X X X X  X 

176 Nexios IT   X   X 

177 NMBS X X     

178 NORRIQ   X X  X 

179 Novartis X     X 

180 NV Vanhout      X 

181 Ondernemingscoach       

182 Ordina  X X X   

183 Orion Engineering       

184 Ormit Talent  X     

185 PEC       

186 Pellikaan Bouwbedrijf nv       

187 People 4 Projects X      

188 Pfizer Manufacturing Belgium X      

189 Planet Talent  X X X   

190 Politiezone Antwerpen    X   

191 Port of Antwerp-Bruges  X     
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192 Positive Thinking Company  X X    

193 Prayon X      

194 PSA Antwerp/MPET/ATS X   X X X 

195 PwC Belgium  X X X  X 

196 Renotec NV       

197 Reynaers Aluminium  X X X  X 

198 Robert Bosch X X X  X X 

199 Robert Half  X X X   

200 RoboJob NV X X X   X 

201 RP One   X    

202 Safran Aircraft Engine Services X    X X 

203 Sarens X  X  X X 

204 SBB Accountants & Adviseurs       

205 Scania     X X 

206 ScioTeq BV X      

207 Securitas X X  X  X 

208 Select Human Resources X X X    

209 Select Projects X      

210 Simac   X X  X 

211 Smals   X X  X 

212 Smet Group X      

213 SMT Belux X   X X  

214 Smulders X      

215 Sopra Steria  X X X  X 

216 SPIE Belgium X      

217 Spilberg  X X X  X 

218 SPOC X  X    

219 Stadsbader X    X X 

220 STAR Group Belgium NV X     X 

221 Stegmann Belgium X X X X X  

222 stow X  X X X  

223 STRABAG Belgium       

224 Strukton Rail NV     X  

225 Sumitomo Drive Technologies X      

226 Sweco Belgium X      

227 Synergie Belgium    X   

228 Syntory    X  X 

229 Syntrium       

230 Teal Partners       

231 teamwill consulting Benelux  X X X   

232 Tessenderlo Group X      

233 Tetra Pak Belgium NV X      

234 The Recruitment Academy BV       

235 Thomas More X X X X  X 

236 Tobania       

237 ToMach Engineering X    X  

238 Tormans bv X      

239 Trescal X    X X 

240 Umicore X X X X   



  

 
 Jobbeurs Campus De Nayer 
 Thomas More en KU Leuven 
 7 maart 2023 
 Bedrijvengids – pagina XVIII 

 

Pagina 
 

Naam bedrijf 
 

El
ek

tro
m

ec
ha

ni
sc

he
 S

ys
te

m
en

 

In
te

rn
et

 o
f T

hi
ng

s 
(Io

T)
 

Pr
og

ra
m

m
er

en
 

Sy
st

ee
m

- e
n 

N
et

w
er

kb
eh

ee
r 

Vo
er

tu
ig

te
ch

ni
ek

en
 

St
ag

ep
la

at
s 

 e
n/

of
  w

er
kp

le
kl

er
en

 
G

ra
du

at
en

 T
ec

h 
& 

IT
 

241 Unit-T X X  X   

242 Uptime Group  X  X  X 

243 Userfull  X X X  X 

244 UZ Brussel   X X  X 

245 UZ Leuven      X 

246 Van Hool X X X X X X 

247 Van Laere       

248 VanRoey.be  X X X  X 

249 VDS Peremans NV       

250 VEOLIA NV-SA X     X 

251 Verwater Tank & Industrial Services NV       

252 Viabuild nv       

253 Vibe Group       

254 Vinci Energies Belgium X X X X   

255 Vinçotte X      

256 Vivaldis Interim X X X X X  

257 Vlaamse overheid X X X X X X 

258 Vorsselmans       

259 VTU Engineering Belgium BV       

260 Walters People       

261 Wienerberger X X     

262 Willemen Groep       

263 Worley X      

264 XYLOS  X X X  X 

265 Yitch BV       

266 Ypto    X   

267 ZORGI   X X  X 
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1 AB InBev       X  X 

2 ABB          

3 Abylsen          

4 Accountantskantoor Verschaeren & Mertens BV X  X       

5 ACE development & engineering          

6 Aclagro nv          

7 Advieskantoor VGD X   X     X 

8 Aertssen Group       X   

9 Aexis          

10 AG X  X X X     

11 AG Solution NV          

12 Agentschap Wegen en Verkeer          

13 Agfa-Gevaert nv          

14 Agidens        X X 

15 Agnitio         X 

16 Akkermans & Partners X   X X     

17 Alcom Electronics nv/sa          

18 ALTEN Belgium          

19 Altrad Services Benelux X  X X   X X X 

20 Aluminium Duffel          

21 Andress Consulting X X X X X X X X  

22 APK Group        X X 

23 Aquafin          

24 Arcadis          

25 Artes Group          

26 Arvesta X  X X   X X X 

27 Arxus          

28 Asap.be X X     X   

29 ASK Romein Malle NV          

30 Atlas Copco       X  X 

31 ausy          

32 Automotive & Mobility Invest NV          

33 AXA Belgium X  X X X X  X X 

34 AXI          

35 B&R Bouwgroep          

36 Baloise X  X X X    X 

37 Baltimore Aircoil International NV         X 

38 BAM Interbuild          

39 Bayer         X 

40 Belfius Bank en Verzekeringen X X X X X X  X X 

41 Bergerat Monnoyeur NV X        X 

42 BESIX Infra          

43 BESIX NV         X 

44 Bimona Consultancy X X     X  X 
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45 Bolckmans nv          

46 Bouwonderneming Haex          

47 Bright Plus X X X X X X X X X 

48 Brouwerij Haacht          

49 buro Nexus BV          

50 Capgemini   X    X X  

51 Care4Growing          

52 Celestia Antwerp          

53 Cheops Technology          

54 ChipSoft          

55 Cipal Schaubroeck X  X X      

56 Climagroup X       X X 

57 CMA CGM Belgium       X  X 

58 Colas Belgium          

59 Colruyt Group X X X X X X X X X 

60 Comate BVBA          

61 Computacenter   X   X  X  

62 Connect Ways          

63 Construx          

64 Contec         X 

65 Continental Automotive Benelux BV          

66 Control & Protection Automation          

67 Crestron Europe X     X X X X 

68 Crosspoint Solutions          

69 Cryns Carrosserie Center X X  X     X 

70 Cummins         X 

71 Cyclops          

72 D'Ieteren Academy          

73 DAF Trucks N.V. X X     X   

74 DCA          

75 De Cronos Groep   X   X   X 

76 De Lijn          

77 De Mobiliteitsmakelaar X X X     X X 

78 Dekimo Leuven NV          

79 delaware  X     X   

80 Deloitte Belgium X X X X X X X X X 

81 Dematic NV         X 

82 DEME X  X X      

83 Democo Group          

84 Denys X  X X   X  X 

85 DHL Aviation NV          

86 Dosign Engineering          

87 DPS Group Belgium BV          

88 DRAEGER MEDICAL BELGIUM X         

89 DSM Consulting NV          

90 Duvel Moortgat X  X X  X X X X 

91 E.D.&A.          

92 EASI X  X       

93 easics NV          
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94 Eiffage Benelux          

95 elekti bv          

96 Elia Belgium          

97 ELMOS GROUP   X     X X 

98 Endress+Hauser          

99 Engi Talents          

100 ENGIE          

101 Equans          

102 ERIKS         X 

103 ETEX GROUP          

104 Evoke Belgium  X     X   

105 Exellys nv          

106 ExxonMobil          

107 EY X   X      

108 Federale Politie X         

109 Federale Verzekering X   X X    X 

110 Ferranti Computer Systems          

111 Finvision X        X 

112 Fluvius SO          

113 Fujitsu   X    X   

114 Geo Square NV          

115 Goelen & Gaukema X X X X X X X X  

116 Grant Thornton X         

117 Greystonerecruitment X X X X X X X X  

118 groep Van Roey         X 

119 GROEP VDH N.V.  X        

120 Groep Verelst         X 

121 H.Essers       X   

122 Harvey Nash Belgium          

123 Hays X X X X X X X X X 

124 Honeywell          

125 HYE nv          

126 Hysopt          

127 ibens nv          

128 IBM Client Innovation Center Belgium          

129 IBS Bouw          

130 ICT Talents          

131 ie-net ingenieursvereniging vzw          

132 imec          

133 In The Pocket          

134 INEOS X   X  X X   

135 Inetum-Realdolmen          

136 Infrabel X  X X   X   

137 INGENIUM          

138 Interligo        X X 

139 iO Belgium 2   X     X X 

140 IS4U Groep          

141 J-Tec Material Handling          

142 Jan De Nul X         
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143 Johnson Controls          

144 Jules Frans X      X  X 

145 K.V.I.M        X  

146 Kangaroot          

147 KBC Bank & Verzekering X  X X X X X X  

148 Kelly Services Belgium X  X X  X X   

149 Kenze          

150 Keyrus NV X        X 

151 KH Engineering          

152 Klarrio          

153 KONE Belgium NV          

154 KPMG Belgium X         

155 KU Leuven X  X X   X X  

156 Kuwait Petroleum X X X X  X X X X 

157 LACO          

158 Lantis          

159 LANXESS          

160 Lineas X  X   X X   

161 Link Engineering Group          

162 Loxone Benelux          

163 Maandag® Belgium          

164 Materialise NV          

165 MindCapture   X      X 

166 MIVB         X 

167 Mobix Total Solutions          

168 Monitor HR Consulting X X X X X X X X X 

169 Monument Goedleven          

170 Moore Belgium X        X 

171 Motrac X X X    X X X 

172 MULTI NV          

173 nanoGrid          

174 Nebim N.V.  X        

175 NewBrix          

176 Nexios IT X  X     X X 

177 NMBS          

178 NORRIQ   X   X X   

179 Novartis         X 

180 NV Vanhout         X 

181 Ondernemingscoach X  X X    X  

182 Ordina   X       

183 Orion Engineering       X   

184 Ormit Talent X  X       

185 PEC          

186 Pellikaan Bouwbedrijf nv          

187 People 4 Projects          

188 Pfizer Manufacturing Belgium          

189 Planet Talent          

190 Politiezone Antwerpen          

191 Port of Antwerp-Bruges          
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192 Positive Thinking Company        X  

193 Prayon          

194 PSA Antwerp/MPET/ATS       X  X 

195 PwC Belgium X  X X    X X 

196 Renotec NV          

197 Reynaers Aluminium        X X 

198 Robert Bosch  X X    X X X 

199 Robert Half X  X X  X X X X 

200 RoboJob NV          

201 RP One          

202 Safran Aircraft Engine Services          

203 Sarens  X       X 

204 SBB Accountants & Adviseurs X        X 

205 Scania          

206 ScioTeq BV          

207 Securitas   X     X  

208 Select Human Resources X   X X  X X  

209 Select Projects          

210 Simac          

211 Smals          

212 Smet Group          

213 SMT Belux  X        

214 Smulders          

215 Sopra Steria   X       

216 SPIE Belgium          

217 Spilberg          

218 SPOC   X    X   

219 Stadsbader          

220 STAR Group Belgium NV          

221 Stegmann Belgium X X X    X X  

222 stow       X   

223 STRABAG Belgium          

224 Strukton Rail NV          

225 Sumitomo Drive Technologies          

226 Sweco Belgium          

227 Synergie Belgium X X X X X X X X  

228 Syntory          

229 Syntrium          

230 Teal Partners          

231 teamwill consulting Benelux X X X       

232 Tessenderlo Group   X    X X  

233 Tetra Pak Belgium NV          

234 The Recruitment Academy BV  X X X  X X X X 

235 Thomas More X  X X X  X X X 

236 Tobania X  X X  X  X  

237 ToMach Engineering          

238 Tormans bv          

239 Trescal X        X 

240 Umicore X X X   X X X  
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241 Unit-T X   X      

242 Uptime Group          

243 Userfull   X     X  

244 UZ Brussel         X 

245 UZ Leuven X         

246 Van Hool       X   

247 Van Laere          

248 VanRoey.be          

249 VDS Peremans NV          

250 VEOLIA NV-SA          

251 Verwater Tank & Industrial Services NV          

252 Viabuild nv          

253 Vibe Group X X X X X X X X X 

254 Vinci Energies Belgium X  X       

255 Vinçotte          

256 Vivaldis Interim X X X X X X X X  

257 Vlaamse overheid X X X X   X X X 

258 Vorsselmans          

259 VTU Engineering Belgium BV          

260 Walters People X X X X X X X X X 

261 Wienerberger          

262 Willemen Groep          

263 Worley          

264 XYLOS          

265 Yitch BV          

266 Ypto         X 

267 ZORGI X         
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1 AB InBev X  X  X X 

2 ABB       

3 Abylsen     X X 

4 Accountantskantoor Verschaeren & Mertens BV       

5 ACE development & engineering       

6 Aclagro nv       

7 Advieskantoor VGD   X  X  

8 Aertssen Group       

9 Aexis       

10 AG       

11 AG Solution NV       

12 Agentschap Wegen en Verkeer       

13 Agfa-Gevaert nv       

14 Agidens   X    

15 Agnitio   X  X X 

16 Akkermans & Partners       

17 Alcom Electronics nv/sa       

18 ALTEN Belgium       

19 Altrad Services Benelux   X    

20 Aluminium Duffel       

21 Andress Consulting X X   X  

22 APK Group   X    

23 Aquafin       

24 Arcadis       

25 Artes Group       

26 Arvesta X  X  X X 

27 Arxus       

28 Asap.be X      

29 ASK Romein Malle NV       

30 Atlas Copco X  X  X  

31 ausy       

32 Automotive & Mobility Invest NV       

33 AXA Belgium  X X    

34 AXI       

35 B&R Bouwgroep       

36 Baloise   X    

37 Baltimore Aircoil International NV   X    

38 BAM Interbuild     X  

39 Bayer   X  X  

40 Belfius Bank en Verzekeringen   X    

41 Bergerat Monnoyeur NV   X    

42 BESIX Infra       

43 BESIX NV   X   X 

44 Bimona Consultancy X  X  X X 
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45 Bolckmans nv       

46 Bouwonderneming Haex       

47 Bright Plus X X X  X  

48 Brouwerij Haacht       

49 buro Nexus BV       

50 Capgemini X    X  

51 Care4Growing       

52 Celestia Antwerp       

53 Cheops Technology     X X 

54 ChipSoft       

55 Cipal Schaubroeck       

56 Climagroup   X    

57 CMA CGM Belgium X  X    

58 Colas Belgium       

59 Colruyt Group X X X  X X 

60 Comate BVBA       

61 Computacenter  X     

62 Connect Ways       

63 Construx       

64 Contec   X  X  

65 Continental Automotive Benelux BV       

66 Control & Protection Automation      X 

67 Crestron Europe X X X  X X 

68 Crosspoint Solutions       

69 Cryns Carrosserie Center   X    

70 Cummins   X   X 

71 Cyclops       

72 D'Ieteren Academy       

73 DAF Trucks N.V.       

74 DCA       

75 De Cronos Groep  X X    

76 De Lijn       

77 De Mobiliteitsmakelaar   X    

78 Dekimo Leuven NV       

79 delaware X      

80 Deloitte Belgium X X X    

81 Dematic NV   X    

82 DEME     X  

83 Democo Group       

84 Denys X X X   X 

85 DHL Aviation NV       

86 Dosign Engineering      X 

87 DPS Group Belgium BV X      

88 DRAEGER MEDICAL BELGIUM       

89 DSM Consulting NV  X    X 

90 Duvel Moortgat X  X  X X 

91 E.D.&A.       

92 EASI       

93 easics NV       
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94 Eiffage Benelux       

95 elekti bv       

96 Elia Belgium       

97 ELMOS GROUP   X  X X 

98 Endress+Hauser       

99 Engi Talents       

100 ENGIE       

101 Equans       

102 ERIKS X  X    

103 ETEX GROUP       

104 Evoke Belgium X X     

105 Exellys nv       

106 ExxonMobil       

107 EY X      

108 Federale Politie       

109 Federale Verzekering   X    

110 Ferranti Computer Systems       

111 Finvision   X    

112 Fluvius SO       

113 Fujitsu X X     

114 Geo Square NV       

115 Goelen & Gaukema X X   X  

116 Grant Thornton       

117 Greystonerecruitment X X     

118 groep Van Roey   X    

119 GROEP VDH N.V.       

120 Groep Verelst   X    

121 H.Essers X X     

122 Harvey Nash Belgium       

123 Hays X X X  X  

124 Honeywell       

125 HYE nv       

126 Hysopt       

127 ibens nv       

128 IBM Client Innovation Center Belgium       

129 IBS Bouw       

130 ICT Talents       

131 ie-net ingenieursvereniging vzw       

132 imec       

133 In The Pocket     X X 

134 INEOS X X     

135 Inetum-Realdolmen       

136 Infrabel X      

137 INGENIUM       

138 Interligo   X    

139 iO Belgium 2   X    

140 IS4U Groep       

141 J-Tec Material Handling       

142 Jan De Nul       
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143 Johnson Controls       

144 Jules Frans   X    

145 K.V.I.M       

146 Kangaroot       

147 KBC Bank & Verzekering       

148 Kelly Services Belgium X X   X  

149 Kenze       

150 Keyrus NV   X  X X 

151 KH Engineering       

152 Klarrio       

153 KONE Belgium NV       

154 KPMG Belgium       

155 KU Leuven       

156 Kuwait Petroleum X X X    

157 LACO     X  

158 Lantis       

159 LANXESS       

160 Lineas X X     

161 Link Engineering Group       

162 Loxone Benelux       

163 Maandag® Belgium       

164 Materialise NV      X 

165 MindCapture   X  X X 

166 MIVB   X    

167 Mobix Total Solutions       

168 Monitor HR Consulting X X X  X X 

169 Monument Goedleven       

170 Moore Belgium X  X    

171 Motrac X  X    

172 MULTI NV       

173 nanoGrid       

174 Nebim N.V.       

175 NewBrix       

176 Nexios IT   X    

177 NMBS       

178 NORRIQ X      

179 Novartis X  X  X  

180 NV Vanhout   X   X 

181 Ondernemingscoach       

182 Ordina       

183 Orion Engineering X      

184 Ormit Talent X      

185 PEC       

186 Pellikaan Bouwbedrijf nv       

187 People 4 Projects       

188 Pfizer Manufacturing Belgium       

189 Planet Talent       

190 Politiezone Antwerpen     X  

191 Port of Antwerp-Bruges       
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192 Positive Thinking Company     X X 

193 Prayon       

194 PSA Antwerp/MPET/ATS X X X    

195 PwC Belgium X X X    

196 Renotec NV       

197 Reynaers Aluminium   X  X  

198 Robert Bosch X  X   X 

199 Robert Half X X X    

200 RoboJob NV       

201 RP One      X 

202 Safran Aircraft Engine Services       

203 Sarens   X    

204 SBB Accountants & Adviseurs   X    

205 Scania       

206 ScioTeq BV     X  

207 Securitas     X  

208 Select Human Resources X      

209 Select Projects       

210 Simac       

211 Smals       

212 Smet Group       

213 SMT Belux       

214 Smulders       

215 Sopra Steria       

216 SPIE Belgium       

217 Spilberg       

218 SPOC X      

219 Stadsbader       

220 STAR Group Belgium NV       

221 Stegmann Belgium       

222 stow X X     

223 STRABAG Belgium       

224 Strukton Rail NV       

225 Sumitomo Drive Technologies       

226 Sweco Belgium       

227 Synergie Belgium X X   X  

228 Syntory       

229 Syntrium       

230 Teal Partners       

231 teamwill consulting Benelux       

232 Tessenderlo Group X      

233 Tetra Pak Belgium NV       

234 The Recruitment Academy BV X X X  X X 

235 Thomas More X  X  X X 

236 Tobania     X X 

237 ToMach Engineering       

238 Tormans bv       

239 Trescal   X  X X 

240 Umicore X X     
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241 Unit-T     X  

242 Uptime Group       

243 Userfull       

244 UZ Brussel   X    

245 UZ Leuven       

246 Van Hool X      

247 Van Laere       

248 VanRoey.be       

249 VDS Peremans NV       

250 VEOLIA NV-SA       

251 Verwater Tank & Industrial Services NV       

252 Viabuild nv       

253 Vibe Group X X X  X X 

254 Vinci Energies Belgium X      

255 Vinçotte       

256 Vivaldis Interim X X     

257 Vlaamse overheid X  X  X X 

258 Vorsselmans       

259 VTU Engineering Belgium BV       

260 Walters People X X X  X X 

261 Wienerberger X      

262 Willemen Groep     X  

263 Worley       

264 XYLOS       

265 Yitch BV       

266 Ypto   X    

267 ZORGI       
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1 AB InBev     X X X  X 

2 ABB     X  X   

3 Abylsen    X X X X   

4 Accountantskantoor Verschaeren & Mertens BV          

5 ACE development & engineering     X  X X  

6 Aclagro nv          

7 Advieskantoor VGD          

8 Aertssen Group    X   X   

9 Aexis         X 

10 AG         X 

11 AG Solution NV     X     

12 Agentschap Wegen en Verkeer  X       X 

13 Agfa-Gevaert nv     X  X  X 

14 Agidens     X   X  

15 Agnitio      X    

16 Akkermans & Partners          

17 Alcom Electronics nv/sa          

18 ALTEN Belgium          

19 Altrad Services Benelux          

20 Aluminium Duffel     X  X  X 

21 Andress Consulting X   X X  X X  

22 APK Group X X     X   

23 Aquafin     X  X   

24 Arcadis X X   X  X   

25 Artes Group          

26 Arvesta    X X X X   

27 Arxus         X 

28 Asap.be    X X  X   

29 ASK Romein Malle NV          

30 Atlas Copco       X  X 

31 ausy    X X  X X  

32 Automotive & Mobility Invest NV    X      

33 AXA Belgium         X 

34 AXI         X 

35 B&R Bouwgroep  X        

36 Baloise        X X 

37 Baltimore Aircoil International NV     X  X X X 

38 BAM Interbuild  X        

39 Bayer     X  X  X 

40 Belfius Bank en Verzekeringen          

41 Bergerat Monnoyeur NV    X   X  X 

42 BESIX Infra  X        

43 BESIX NV X X    X    

44 Bimona Consultancy X   X X X X X  
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45 Bolckmans nv          

46 Bouwonderneming Haex          

47 Bright Plus          

48 Brouwerij Haacht         X 

49 buro Nexus BV     X  X X X 

50 Capgemini     X     

51 Care4Growing         X 

52 Celestia Antwerp        X  

53 Cheops Technology      X   X 

54 ChipSoft         X 

55 Cipal Schaubroeck         X 

56 Climagroup         X 

57 CMA CGM Belgium          

58 Colas Belgium          

59 Colruyt Group X X  X X X X X X 

60 Comate BVBA          

61 Computacenter         X 

62 Connect Ways    X X  X   

63 Construx X    X  X X  

64 Contec     X    X 

65 Continental Automotive Benelux BV    X X  X   

66 Control & Protection Automation     X X X  X 

67 Crestron Europe     X X X  X 

68 Crosspoint Solutions         X 

69 Cryns Carrosserie Center    X     X 

70 Cummins  X    X    

71 Cyclops          

72 D'Ieteren Academy    X   X   

73 DAF Trucks N.V.    X X  X  X 

74 DCA X X        

75 De Cronos Groep         X 

76 De Lijn    X X  X  X 

77 De Mobiliteitsmakelaar    X     X 

78 Dekimo Leuven NV          

79 delaware    X     X 

80 Deloitte Belgium     X  X X X 

81 Dematic NV     X  X X  

82 DEME     X     

83 Democo Group X X       X 

84 Denys X X    X X X X 

85 DHL Aviation NV     X  X  X 

86 Dosign Engineering    X X X X X  

87 DPS Group Belgium BV     X  X X  

88 DRAEGER MEDICAL BELGIUM     X  X   

89 DSM Consulting NV      X    

90 Duvel Moortgat     X X X X X 

91 E.D.&A.       X   

92 EASI     X     

93 easics NV          
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94 Eiffage Benelux X X        

95 elekti bv    X X  X X  

96 Elia Belgium     X  X  X 

97 ELMOS GROUP      X   X 

98 Endress+Hauser     X  X   

99 Engi Talents    X X  X   

100 ENGIE     X  X   

101 Equans     X  X   

102 ERIKS     X  X X X 

103 ETEX GROUP          

104 Evoke Belgium    X X  X X  

105 Exellys nv         X 

106 ExxonMobil    X X  X  X 

107 EY         X 

108 Federale Politie          

109 Federale Verzekering          

110 Ferranti Computer Systems         X 

111 Finvision          

112 Fluvius SO     X  X  X 

113 Fujitsu     X     

114 Geo Square NV         X 

115 Goelen & Gaukema X   X X  X X  

116 Grant Thornton          

117 Greystonerecruitment X   X X  X X  

118 groep Van Roey X X        

119 GROEP VDH N.V.    X     X 

120 Groep Verelst X X        

121 H.Essers          

122 Harvey Nash Belgium        X  

123 Hays X   X X  X X  

124 Honeywell    X X  X X X 

125 HYE nv          

126 Hysopt          

127 ibens nv X X        

128 IBM Client Innovation Center Belgium         X 

129 IBS Bouw X X        

130 ICT Talents          

131 ie-net ingenieursvereniging vzw          

132 imec       X  X 

133 In The Pocket      X   X 

134 INEOS     X  X   

135 Inetum-Realdolmen          

136 Infrabel    X X  X X X 

137 INGENIUM       X   

138 Interligo     X  X  X 

139 iO Belgium 2  X       X 

140 IS4U Groep         X 

141 J-Tec Material Handling          

142 Jan De Nul  X   X  X X X 
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143 Johnson Controls     X  X   

144 Jules Frans X X   X  X X X 

145 K.V.I.M          

146 Kangaroot     X    X 

147 KBC Bank & Verzekering         X 

148 Kelly Services Belgium          

149 Kenze         X 

150 Keyrus NV      X   X 

151 KH Engineering     X     

152 Klarrio     X   X  

153 KONE Belgium NV    X X  X   

154 KPMG Belgium     X    X 

155 KU Leuven X    X  X   

156 Kuwait Petroleum    X X  X X X 

157 LACO          

158 Lantis          

159 LANXESS     X  X  X 

160 Lineas     X  X  X 

161 Link Engineering Group     X  X   

162 Loxone Benelux     X  X   

163 Maandag® Belgium X    X  X X  

164 Materialise NV      X  X  

165 MindCapture     X X X X X 

166 MIVB     X  X  X 

167 Mobix Total Solutions  X       X 

168 Monitor HR Consulting X X  X X X X X X 

169 Monument Goedleven X X        

170 Moore Belgium          

171 Motrac    X X  X  X 

172 MULTI NV X       X X 

173 nanoGrid     X     

174 Nebim N.V.    X     X 

175 NewBrix         X 

176 Nexios IT         X 

177 NMBS X   X X  X   

178 NORRIQ          

179 Novartis  X   X  X   

180 NV Vanhout X X    X X  X 

181 Ondernemingscoach          

182 Ordina     X    X 

183 Orion Engineering    X X  X X  

184 Ormit Talent          

185 PEC          

186 Pellikaan Bouwbedrijf nv X X        

187 People 4 Projects X   X X  X X  

188 Pfizer Manufacturing Belgium     X  X  X 

189 Planet Talent        X  

190 Politiezone Antwerpen          

191 Port of Antwerp-Bruges          
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192 Positive Thinking Company      X    

193 Prayon     X  X   

194 PSA Antwerp/MPET/ATS    X X  X X X 

195 PwC Belgium         X 

196 Renotec NV          

197 Reynaers Aluminium X X   X   X X 

198 Robert Bosch    X X X X  X 

199 Robert Half          

200 RoboJob NV     X  X X X 

201 RP One      X    

202 Safran Aircraft Engine Services    X X  X  X 

203 Sarens X X  X X  X X X 

204 SBB Accountants & Adviseurs          

205 Scania    X   X  X 

206 ScioTeq BV         X 

207 Securitas         X 

208 Select Human Resources     X  X   

209 Select Projects     X  X   

210 Simac         X 

211 Smals         X 

212 Smet Group          

213 SMT Belux    X X  X   

214 Smulders  X     X X  

215 Sopra Steria         X 

216 SPIE Belgium       X   

217 Spilberg          

218 SPOC     X  X   

219 Stadsbader X X  X   X  X 

220 STAR Group Belgium NV     X  X  X 

221 Stegmann Belgium    X X  X X  

222 stow    X X  X   

223 STRABAG Belgium X X        

224 Strukton Rail NV       X   

225 Sumitomo Drive Technologies       X X X 

226 Sweco Belgium X X   X  X X  

227 Synergie Belgium          

228 Syntory         X 

229 Syntrium     X     

230 Teal Partners          

231 teamwill consulting Benelux          

232 Tessenderlo Group       X X X 

233 Tetra Pak Belgium NV     X   X X 

234 The Recruitment Academy BV      X    

235 Thomas More     X X X X X 

236 Tobania      X    

237 ToMach Engineering    X X  X X X 

238 Tormans bv     X  X   

239 Trescal    X X X X  X 

240 Umicore     X  X  X 
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241 Unit-T        X  

242 Uptime Group         X 

243 Userfull         X 

244 UZ Brussel X        X 

245 UZ Leuven     X  X   

246 Van Hool    X X  X X X 

247 Van Laere  X        

248 VanRoey.be         X 

249 VDS Peremans NV          

250 VEOLIA NV-SA     X  X  X 

251 Verwater Tank & Industrial Services NV         X 

252 Viabuild nv X X     X   

253 Vibe Group      X    

254 Vinci Energies Belgium     X  X   

255 Vinçotte     X  X   

256 Vivaldis Interim X   X X  X X  

257 Vlaamse overheid X X  X  X X X X 

258 Vorsselmans X X        

259 VTU Engineering Belgium BV          

260 Walters People      X    

261 Wienerberger X    X  X   

262 Willemen Groep  X       X 

263 Worley     X   X  

264 XYLOS         X 

265 Yitch BV     X  X X X 

266 Ypto         X 

267 ZORGI         X 
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1 AB InBev        X 

2 ABB X X   X    

3 Abylsen X X       

4 Accountantskantoor Verschaeren & Mertens BV         

5 ACE development & engineering X        

6 Aclagro nv         

7 Advieskantoor VGD         

8 Aertssen Group X X       

9 Aexis    X   X X 

10 AG  X  X   X X 

11 AG Solution NV  X  X  X X  

12 Agentschap Wegen en Verkeer X X      X 

13 Agfa-Gevaert nv X X  X   X X 

14 Agidens X X   X X   

15 Agnitio         

16 Akkermans & Partners         

17 Alcom Electronics nv/sa X        

18 ALTEN Belgium  X  X  X X  

19 Altrad Services Benelux         

20 Aluminium Duffel        X 

21 Andress Consulting X X X X X X X  

22 APK Group X X  X     

23 Aquafin         

24 Arcadis         

25 Artes Group         

26 Arvesta X X   X X   

27 Arxus X X      X 

28 Asap.be X        

29 ASK Romein Malle NV         

30 Atlas Copco X X      X 

31 ausy X        

32 Automotive & Mobility Invest NV   X      

33 AXA Belgium X X  X X X X X 

34 AXI  X  X   X X 

35 B&R Bouwgroep         

36 Baloise X X  X X X X X 

37 Baltimore Aircoil International NV X       X 

38 BAM Interbuild         

39 Bayer        X 

40 Belfius Bank en Verzekeringen         

41 Bergerat Monnoyeur NV   X     X 

42 BESIX Infra         

43 BESIX NV         

44 Bimona Consultancy X X  X X X X  
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45 Bolckmans nv         

46 Bouwonderneming Haex         

47 Bright Plus         

48 Brouwerij Haacht        X 

49 buro Nexus BV X X     X X 

50 Capgemini X X  X   X  

51 Care4Growing  X  X   X X 

52 Celestia Antwerp X X   X X   

53 Cheops Technology X X  X X X  X 

54 ChipSoft X X      X 

55 Cipal Schaubroeck X X  X X X X X 

56 Climagroup        X 

57 CMA CGM Belgium         

58 Colas Belgium         

59 Colruyt Group X X X X X X X X 

60 Comate BVBA         

61 Computacenter  X    X  X 

62 Connect Ways X X X  X X   

63 Construx         

64 Contec X X  X X X X X 

65 Continental Automotive Benelux BV X  X      

66 Control & Protection Automation X X      X 

67 Crestron Europe X X  X  X X X 

68 Crosspoint Solutions  X  X  X X X 

69 Cryns Carrosserie Center        X 

70 Cummins         

71 Cyclops         

72 D'Ieteren Academy   X      

73 DAF Trucks N.V.     X X  X 

74 DCA         

75 De Cronos Groep  X  X X X X X 

76 De Lijn X X  X    X 

77 De Mobiliteitsmakelaar        X 

78 Dekimo Leuven NV X    X    

79 delaware  X X X  X X X 

80 Deloitte Belgium X X  X X X X X 

81 Dematic NV X X       

82 DEME  X  X X X X  

83 Democo Group        X 

84 Denys  X    X  X 

85 DHL Aviation NV        X 

86 Dosign Engineering         

87 DPS Group Belgium BV         

88 DRAEGER MEDICAL BELGIUM X        

89 DSM Consulting NV         

90 Duvel Moortgat X   X   X X 

91 E.D.&A. X        

92 EASI X X  X     

93 easics NV         
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94 Eiffage Benelux         

95 elekti bv X X   X X   

96 Elia Belgium X   X X X X X 

97 ELMOS GROUP  X  X  X X X 

98 Endress+Hauser         

99 Engi Talents     X    

100 ENGIE X X   X X   

101 Equans X X       

102 ERIKS        X 

103 ETEX GROUP         

104 Evoke Belgium X X X X X X X  

105 Exellys nv  X  X   X X 

106 ExxonMobil X X      X 

107 EY X X  X   X X 

108 Federale Politie  X   X X   

109 Federale Verzekering    X   X  

110 Ferranti Computer Systems  X      X 

111 Finvision         

112 Fluvius SO X X      X 

113 Fujitsu X X  X X X X  

114 Geo Square NV X X  X    X 

115 Goelen & Gaukema X X  X   X  

116 Grant Thornton         

117 Greystonerecruitment X X X X X X X  

118 groep Van Roey         

119 GROEP VDH N.V.        X 

120 Groep Verelst         

121 H.Essers         

122 Harvey Nash Belgium X X  X   X  

123 Hays X X  X   X  

124 Honeywell X X X X X X X X 

125 HYE nv         

126 Hysopt         

127 ibens nv         

128 IBM Client Innovation Center Belgium      X  X 

129 IBS Bouw         

130 ICT Talents    X     

131 ie-net ingenieursvereniging vzw         

132 imec X       X 

133 In The Pocket X X  X X X X X 

134 INEOS X X  X X X X  

135 Inetum-Realdolmen X X  X X X X  

136 Infrabel X X  X X X X X 

137 INGENIUM X        

138 Interligo X X  X X X  X 

139 iO Belgium 2  X  X   X X 

140 IS4U Groep X X  X X X X X 

141 J-Tec Material Handling         

142 Jan De Nul X X      X 
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143 Johnson Controls X X   X X   

144 Jules Frans  X      X 

145 K.V.I.M       X  

146 Kangaroot  X  X  X X X 

147 KBC Bank & Verzekering X X  X  X X X 

148 Kelly Services Belgium   X X   X  

149 Kenze X X      X 

150 Keyrus NV  X  X  X X X 

151 KH Engineering     X    

152 Klarrio X X  X X X X  

153 KONE Belgium NV   X      

154 KPMG Belgium X X  X X X X X 

155 KU Leuven X X  X   X  

156 Kuwait Petroleum X X X X X X X X 

157 LACO  X  X   X  

158 Lantis         

159 LANXESS        X 

160 Lineas X X   X X  X 

161 Link Engineering Group         

162 Loxone Benelux X        

163 Maandag® Belgium X  X      

164 Materialise NV X X    X   

165 MindCapture X X  X X X X X 

166 MIVB X X  X    X 

167 Mobix Total Solutions        X 

168 Monitor HR Consulting X X  X X X X X 

169 Monument Goedleven         

170 Moore Belgium    X   X  

171 Motrac   X     X 

172 MULTI NV        X 

173 nanoGrid      X   

174 Nebim N.V.        X 

175 NewBrix X X  X   X X 

176 Nexios IT  X    X  X 

177 NMBS X        

178 NORRIQ X X  X   X  

179 Novartis         

180 NV Vanhout X       X 

181 Ondernemingscoach         

182 Ordina X X  X  X X X 

183 Orion Engineering         

184 Ormit Talent X X  X X X X  

185 PEC         

186 Pellikaan Bouwbedrijf nv         

187 People 4 Projects X        

188 Pfizer Manufacturing Belgium        X 

189 Planet Talent X X  X   X  

190 Politiezone Antwerpen  X  X   X  

191 Port of Antwerp-Bruges         



  

 
 Jobbeurs Campus De Nayer 
 Thomas More en KU Leuven 
 7 maart 2023 
 Bedrijvengids – pagina XLI 

 

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 

Au
to

m
ot

iv
e 

Te
ch

no
lo

gy
 (E

ng
lis

h)
 

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)
 

St
ag

es
/B

ac
he

lo
rp

ro
ev

en
 P

ro
f. 

Ba
ch

el
or

s 
Te

ch
 &

 IT
 

192 Positive Thinking Company X X  X X X X  

193 Prayon         

194 PSA Antwerp/MPET/ATS X X  X   X X 

195 PwC Belgium  X  X   X X 

196 Renotec NV         

197 Reynaers Aluminium  X      X 

198 Robert Bosch X  X  X X  X 

199 Robert Half X X  X   X  

200 RoboJob NV X X  X X X  X 

201 RP One  X    X   

202 Safran Aircraft Engine Services   X     X 

203 Sarens X X  X   X X 

204 SBB Accountants & Adviseurs         

205 Scania        X 

206 ScioTeq BV X X   X X  X 

207 Securitas X X     X X 

208 Select Human Resources X X  X   X  

209 Select Projects         

210 Simac  X      X 

211 Smals  X  X  X X X 

212 Smet Group         

213 SMT Belux X  X      

214 Smulders         

215 Sopra Steria  X  X   X X 

216 SPIE Belgium         

217 Spilberg X X   X X   

218 SPOC X X       

219 Stadsbader        X 

220 STAR Group Belgium NV        X 

221 Stegmann Belgium X X  X   X  

222 stow X X X X X X   

223 STRABAG Belgium         

224 Strukton Rail NV         

225 Sumitomo Drive Technologies        X 

226 Sweco Belgium         

227 Synergie Belgium X X       

228 Syntory X X  X  X X X 

229 Syntrium  X    X   

230 Teal Partners  X  X  X X  

231 teamwill consulting Benelux  X    X   

232 Tessenderlo Group        X 

233 Tetra Pak Belgium NV X X   X X  X 

234 The Recruitment Academy BV         

235 Thomas More X X  X X X X X 

236 Tobania X X  X   X  

237 ToMach Engineering X X X  X X  X 

238 Tormans bv   X      

239 Trescal        X 

240 Umicore X X  X X X X X 
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241 Unit-T X X  X X X   

242 Uptime Group X X  X   X X 

243 Userfull  X      X 

244 UZ Brussel X X      X 

245 UZ Leuven X X       

246 Van Hool X X  X X X X X 

247 Van Laere         

248 VanRoey.be  X  X  X X X 

249 VDS Peremans NV         

250 VEOLIA NV-SA X       X 

251 Verwater Tank & Industrial Services NV        X 

252 Viabuild nv         

253 Vibe Group         

254 Vinci Energies Belgium X X   X X   

255 Vinçotte X    X X   

256 Vivaldis Interim X X  X   X  

257 Vlaamse overheid X X  X    X 

258 Vorsselmans         

259 VTU Engineering Belgium BV         

260 Walters People         

261 Wienerberger X        

262 Willemen Groep  X      X 

263 Worley X        

264 XYLOS  X  X   X X 

265 Yitch BV  X  X X X X X 

266 Ypto X X  X  X X X 

267 ZORGI  X  X    X 
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1 AB InBev  X  X X    X 

2 ABB    X X X X   

3 Abylsen X X X X X X X X  

4 Accountantskantoor Verschaeren & Mertens BV          

5 ACE development & engineering   X X X X    

6 Aclagro nv X X       X 

7 Advieskantoor VGD          

8 Aertssen Group X        X 

9 Aexis          

10 AG       X  X 

11 AG Solution NV  X  X X  X   

12 Agentschap Wegen en Verkeer X  X   X X  X 

13 Agfa-Gevaert nv X X X X X X X X X 

14 Agidens  X    X X   

15 Agnitio          

16 Akkermans & Partners          

17 Alcom Electronics nv/sa      X    

18 ALTEN Belgium X X X X X X X X  

19 Altrad Services Benelux X  X X X X X X X 

20 Aluminium Duffel     X    X 

21 Andress Consulting X X X X X X X X  

22 APK Group X        X 

23 Aquafin X X   X  X   

24 Arcadis X X X X X    X 

25 Artes Group X         

26 Arvesta   X X X X X X X 

27 Arxus      X X  X 

28 Asap.be X         

29 ASK Romein Malle NV X        X 

30 Atlas Copco   X X X X X  X 

31 ausy X X X X X     

32 Automotive & Mobility Invest NV   X       

33 AXA Belgium      X X  X 

34 AXI       X   

35 B&R Bouwgroep X        X 

36 Baloise      X X  X 

37 Baltimore Aircoil International NV   X X X X  X X 

38 BAM Interbuild X        X 

39 Bayer    X     X 

40 Belfius Bank en Verzekeringen          

41 Bergerat Monnoyeur NV   X X      

42 BESIX Infra X         

43 BESIX NV X        X 

44 Bimona Consultancy X X X X X X X X  
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45 Bolckmans nv X         

46 Bouwonderneming Haex X        X 

47 Bright Plus          

48 Brouwerij Haacht         X 

49 buro Nexus BV X X X X X X X X X 

50 Capgemini      X X  X 

51 Care4Growing      X X  X 

52 Celestia Antwerp      X X  X 

53 Cheops Technology      X X  X 

54 ChipSoft          

55 Cipal Schaubroeck      X X  X 

56 Climagroup X        X 

57 CMA CGM Belgium          

58 Colas Belgium X        X 

59 Colruyt Group X  X X X X X  X 

60 Comate BVBA   X X X X X  X 

61 Computacenter          

62 Connect Ways   X X X X X X  

63 Construx X   X X   X X 

64 Contec    X X X X  X 

65 Continental Automotive Benelux BV   X X X     

66 Control & Protection Automation X  X X X    X 

67 Crestron Europe    X X X X  X 

68 Crosspoint Solutions       X  X 

69 Cryns Carrosserie Center   X      X 

70 Cummins         X 

71 Cyclops X X X X X     

72 D'Ieteren Academy   X      X 

73 DAF Trucks N.V.   X X X    X 

74 DCA X        X 

75 De Cronos Groep       X  X 

76 De Lijn X  X X X X X  X 

77 De Mobiliteitsmakelaar   X       

78 Dekimo Leuven NV      X X   

79 delaware   X X X  X  X 

80 Deloitte Belgium X X X X X X X X X 

81 Dematic NV   X X X X X  X 

82 DEME X   X X X X  X 

83 Democo Group X        X 

84 Denys X   X    X X 

85 DHL Aviation NV     X     

86 Dosign Engineering X X X X X   X  

87 DPS Group Belgium BV X X X X X X X X  

88 DRAEGER MEDICAL BELGIUM X X  X  X    

89 DSM Consulting NV          

90 Duvel Moortgat  X  X X    X 

91 E.D.&A.    X  X    

92 EASI    X  X X   

93 easics NV      X X   
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94 Eiffage Benelux X        X 

95 elekti bv X X X X X X X X  

96 Elia Belgium X  X X X X X  X 

97 ELMOS GROUP       X  X 

98 Endress+Hauser     X     

99 Engi Talents   X X X     

100 ENGIE    X X X X   

101 Equans    X X X X   

102 ERIKS X X X X X    X 

103 ETEX GROUP    X X     

104 Evoke Belgium X X X X X X X X  

105 Exellys nv       X  X 

106 ExxonMobil  X X X X    X 

107 EY       X  X 

108 Federale Politie      X X   

109 Federale Verzekering          

110 Ferranti Computer Systems       X   

111 Finvision          

112 Fluvius SO X   X X X X   

113 Fujitsu      X X   

114 Geo Square NV X     X X  X 

115 Goelen & Gaukema X X X X X X X X  

116 Grant Thornton          

117 Greystonerecruitment X X X X X X X X  

118 groep Van Roey X        X 

119 GROEP VDH N.V.          

120 Groep Verelst X        X 

121 H.Essers X X       X 

122 Harvey Nash Belgium      X X   

123 Hays X X X X X X X X  

124 Honeywell X  X X X X X X X 

125 HYE nv X        X 

126 Hysopt X  X X X X X  X 

127 ibens nv X  X X X X X X X 

128 IBM Client Innovation Center Belgium       X  X 

129 IBS Bouw X        X 

130 ICT Talents          

131 ie-net ingenieursvereniging vzw X X X X X X X   

132 imec  X  X  X X  X 

133 In The Pocket      X X  X 

134 INEOS X X X X X X X X  

135 Inetum-Realdolmen       X  X 

136 Infrabel X  X X X X X  X 

137 INGENIUM X        X 

138 Interligo      X X   

139 iO Belgium 2          

140 IS4U Groep      X X  X 

141 J-Tec Material Handling X X X X X X X   

142 Jan De Nul X   X X X X X X 



  

 
 Jobbeurs Campus De Nayer 
 Thomas More en KU Leuven 
 7 maart 2023 
 Bedrijvengids – pagina XLVI 

 

Pagina 
 

Naam bedrijf 
 

Bo
uw

ku
nd

e 

C
he

m
ie

 | 
 

 C
he

m
is

ch
e 

pr
oc

es
te

ch
no

lo
gi

e 
El

ek
tro

m
ec

ha
ni

ca
 | 

Au
to

m
ot

iv
e 

En
gi

ne
er

in
g 

El
ek

tro
m

ec
ha

ni
ca

 | 
M

an
uf

ac
tu

rin
g  

En
gi

ne
er

in
g 

El
ek

tro
m

ec
ha

ni
ca

 |  
Pr

od
uc

tio
n 

Au
to

m
at

io
n 

El
ek

tro
ni

ca
-IC

T 
| 

El
ek

tro
ni

ca
 

El
ek

tro
ni

ca
-IC

T 
| 

IC
T 

Ad
va

nc
ed

 M
as

te
r o

f  
W

el
di

ng
 E

ng
in

ee
rin

g 
St

ag
e/

M
as

te
rp

ro
ev

en
 

KU
 L

eu
ve

n 
In

ge
ni

eu
rs

op
le

id
in

ge
n 

143 Johnson Controls     X X X  X 

144 Jules Frans X       X X 

145 K.V.I.M          

146 Kangaroot          

147 KBC Bank & Verzekering       X  X 

148 Kelly Services Belgium  X X X X X    

149 Kenze      X X  X 

150 Keyrus NV       X   

151 KH Engineering X X  X X   X X 

152 Klarrio   X X X X X   

153 KONE Belgium NV   X       

154 KPMG Belgium   X   X X  X 

155 KU Leuven X X    X X   

156 Kuwait Petroleum X X X X X X X X X 

157 LACO      X X   

158 Lantis X     X X  X 

159 LANXESS  X       X 

160 Lineas X  X X X X X X X 

161 Link Engineering Group X X X  X   X  

162 Loxone Benelux   X X X X X  X 

163 Maandag® Belgium X X X X X X    

164 Materialise NV  X X X X X X X X 

165 MindCapture  X X X X X X  X 

166 MIVB X  X X  X X  X 

167 Mobix Total Solutions X     X   X 

168 Monitor HR Consulting X X X X X X X X X 

169 Monument Goedleven X         

170 Moore Belgium          

171 Motrac          

172 MULTI NV X   X X     

173 nanoGrid    X X  X   

174 Nebim N.V.          

175 NewBrix       X  X 

176 Nexios IT       X  X 

177 NMBS X   X X X    

178 NORRIQ      X X   

179 Novartis          

180 NV Vanhout X        X 

181 Ondernemingscoach          

182 Ordina  X    X X  X 

183 Orion Engineering X  X X X X  X  

184 Ormit Talent      X X   

185 PEC   X X X X X  X 

186 Pellikaan Bouwbedrijf nv X        X 

187 People 4 Projects X X X X X X X X  

188 Pfizer Manufacturing Belgium  X X X X    X 

189 Planet Talent     X X X X  

190 Politiezone Antwerpen          

191 Port of Antwerp-Bruges X  X   X X   
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192 Positive Thinking Company   X   X X   

193 Prayon  X X X X    X 

194 PSA Antwerp/MPET/ATS  X X X X X X  X 

195 PwC Belgium      X X  X 

196 Renotec NV X         

197 Reynaers Aluminium X  X  X X   X 

198 Robert Bosch   X X X X   X 

199 Robert Half          

200 RoboJob NV   X X X X X  X 

201 RP One       X   

202 Safran Aircraft Engine Services   X X X    X 

203 Sarens X  X X X   X X 

204 SBB Accountants & Adviseurs X        X 

205 Scania          

206 ScioTeq BV    X  X X  X 

207 Securitas      X X   

208 Select Human Resources  X X X X X X   

209 Select Projects  X X X X     

210 Simac      X X  X 

211 Smals       X  X 

212 Smet Group X  X X X    X 

213 SMT Belux          

214 Smulders X  X X X   X X 

215 Sopra Steria          

216 SPIE Belgium   X X    X  

217 Spilberg      X X   

218 SPOC  X X X X     

219 Stadsbader X   X     X 

220 STAR Group Belgium NV X X X X X   X X 

221 Stegmann Belgium X X X X X X X X  

222 stow X  X X X X X X  

223 STRABAG Belgium X        X 

224 Strukton Rail NV X   X  X   X 

225 Sumitomo Drive Technologies   X X X    X 

226 Sweco Belgium X X X X X X  X X 

227 Synergie Belgium  X        

228 Syntory      X X   

229 Syntrium X X X X X X X   

230 Teal Partners      X X   

231 teamwill consulting Benelux          

232 Tessenderlo Group  X  X X    X 

233 Tetra Pak Belgium NV    X X X X  X 

234 The Recruitment Academy BV          

235 Thomas More X   X X X X   

236 Tobania      X X   

237 ToMach Engineering X  X X X X X X X 

238 Tormans bv X X X X X X  X  

239 Trescal   X X X X   X 

240 Umicore X X X X X X X X X 
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241 Unit-T      X    

242 Uptime Group       X  X 

243 Userfull       X   

244 UZ Brussel X     X X  X 

245 UZ Leuven X  X X X X X   

246 Van Hool   X X X X X X X 

247 Van Laere X        X 

248 VanRoey.be       X   

249 VDS Peremans NV X        X 

250 VEOLIA NV-SA      X   X 

251 Verwater Tank & Industrial Services NV X       X X 

252 Viabuild nv X X  X X    X 

253 Vibe Group          

254 Vinci Energies Belgium X    X X X  X 

255 Vinçotte X X X     X  

256 Vivaldis Interim X X X X X X X X  

257 Vlaamse overheid X X X X X X X  X 

258 Vorsselmans X        X 

259 VTU Engineering Belgium BV  X   X     

260 Walters People          

261 Wienerberger X X X X X X X   

262 Willemen Groep X      X  X 

263 Worley X X  X X X  X X 

264 XYLOS       X  X 

265 Yitch BV X X X X X X X  X 

266 Ypto      X X   

267 ZORGI       X   
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Ç 

AB InBev 
 
Aarschotsesteenweg 20  
3012 Leuven | België 
 
 
ab-inbev.be 

   

Eerste verdiep - 309-310 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nikita Nowicki 
Aarschotsesteenweg 20  | 3012 Leuven | België 
+32 477 67 52 85 
jobsbrouwerijleuven@AB-Inbev.com | ab-inbev.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 

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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Ç 

ABB 
 
Hoge Wei 27  
1930 Zaventem | België 
 
 
global.abb/group/en 

   

Gelijkvloers - 003 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Patrick Brahm 
Hoge Wei 27  | 1930 Zaventem | België 
+32 499 96 37 63 
patrick.brahm@be.abb.com | global.abb/group/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 

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 your … 

 
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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Ç 

Abylsen 
 
Ottergemsesteenweg-Zuid 808  
9000 Gent | België 
 
 
abylsen.com/en/home 

   

Gelijkvloers - 048 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Lars op de Laak 
Ottergemsesteenweg-Zuid 808  | 9000 Gent | België 
+32 474 98 07 18 
lars.opdelaak@abylsen.com | abylsen.com/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 

Since 2005, as an engineering consultancy for industry and services, we at Abylsen have been 
exploring new fields of innovation to achieve the objectives we share with our staff, our partners, 
and the wider world. Our vocation has remained the same: to support our clients in their 
innovation, R&D, operational performance and digital projects. We are present in 8 sectors: 
Aerospace & Defense, Automotive, Banking & Insurance, Energy, IT & Telecom, 
Manufacturing/Heavy Industry, Life Science, and Civil Engineering/Construction. 

 
Bedrijfsgrootte 

Nowadays the Abylsen Group counts over 2400 employees. In Belgium, Abylsen consists of 
450 consultants, divided in the brands Belgatech Engineering and Pi Life Sciences. 

 
Gewenste talenkennis 

We expect an excellent knowledge (oral/written) of Dutch. 
Knowledge of French and/or English are benefits. 

 
Internationale mogelijkheden 

The Abylsen Group is active in Belgium, France, Luxembourg, Switzerland, Italy and the 
Netherlands. 

 
Troeven van het bedrijf 

Fast growing 
Ambitious 
Challenging projects 
Personal approach 
Young and dynamic company 
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Accountantskantoor Verschaeren & Mertens BV 
 
Battelsesteenweg 286  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.verschaeren-mertens.be 

   

Gelijkvloers - 033 
 
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 68. 
 
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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ACE development & engineering 
 
Klaverbladstraat 9  
3560 Lummen | België 
 
 
www.ace.eu 

   

Gelijkvloers - 115 
 
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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Ç 

Aclagro nv 
 
Industrieweg 74  
9032 Wondelgem | België 
 
 
www.aclagro.be 

   

Eerste verdiep - 207 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jan Baesen 
Industrieweg 74  | 9032 Wondelgem | België 
+32 491 15 97 02 
Jan.Baesen@squaregroup.be | www.aclagro.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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Advieskantoor VGD 
 
Generaal de Wittelaan 17 A 
2800 Mechelen | België 
 
 
www.werkenbijvgd.be/nl 

   

Gelijkvloers - 005 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sophie van Kerkhoff 
Generaal de Wittelaan 17 A | 2800 Mechelen | België 
+32 2 474 11 35 | +32 471 11 02 71 
sophie.van.kerkhoff@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 en daar hoor jij binnenkort hopelijk bij! Wij vormen een sterk team van 370 
experten in accountancy, tax, audit, legal en tal van andere services … 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. 
Nog belangrijker zijn onze medewerkers. Want ja, wij geloven dat als onze medewerkers 
tevreden zijn, onze klanten dit ook zijn! 
Bij VGD geniet je van de voordelen van een groot én klein kantoor. 

 
Bedrijfsgrootte 

370 experts 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Troeven van het bedrijf 

Flexibele werkuren 
Uitbetaalde overuren 
€ 3000 jaarlijks opleidingsbudget 
Familiale omgeving 
Verschillende groeimogelijkheden 
Uitdaging 
Loon en erkenning naar werken 
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Aertssen Group 
 
Laageind 91  
2940 Stabroek | België 
 
 
www.aertssen.be 

   

Gelijkvloers - 012 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sylvie Poissonnier 
Laageind 91  | 2940 Stabroek | België 
+32 3 252 35 14 
sylvie.poissonnier@aertssen.be | www.aertssen.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 

Aertssen Group is een internationaal familiebedrijf gespecialiseerd in bouw- en 
infrastructuurwerken (zoals grootgrondverzet, wegenis-, sloop- en saneringswerken), 
kraanverhuur, transportactiviteiten, logistieke dienstverlening, groene energie en 
vastgoedontwikkeling. 
Aertssen Group is wereldwijd actief in meer dan 30 landen en realiseert een omzet van 350 
miljoen euro. Met bijna 2.000 gemotiveerde medewerkers, een uitgebreide ervaring en een 
hoogtechnologisch machinepark brengt het familiebedrijf elk complex project tot een goed 
einde. 

 
Troeven van het bedrijf 

People, 
Power 
and Passion to build on! 
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Aexis 
 
Leuvensesteenweg 392  
1932 Sint-Stevens-Woluwe | België 
 
 
www.aexis.com 

   

Gelijkvloers - 039 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Tom Van Breuseghem 
Leuvensesteenweg 392  | 1932 Sint-Stevens-Woluwe | België 
+32 472 22 44 98 
tvanbreuseghem@aexis.com | www.aexis.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 

Aexis Group is a European IT Software and Services Organization headquartered in Zaventem, 
Belgium. 
With more than 35 years of experience the Aexis Group and its core business units have grown 
into leading experts in following domains: Business Intelligence solutions, Performance 
Management services, Service Management, Asset Management and Process Performance 
Management. 
Aexis has customers in the following industries: 
- Aerospace 
- AutoManufacturers 
- Banking 
- Car Manufacturing 
- Fashion 
- Food 
- Healthcare 
- Manufacturing 
- Real Estate 
- Retail 
- ... 

 
Bedrijfsgrootte 

Aexis Group has more than 200 employees spread over the world, with offices in Belgium, the 
Netherlands and France. 
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AG 
 
Emile Jacqmainlaan 53  
1000 Brussel | België 
 
 
jobs.aginsurance.be/nl/default 

   

Eerste verdiep - 208 
 
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 
 
Moerelei 125 201 
2610 Wilrijk | België 
 
 
www.agsolutiongroup.com 

  
 

Gelijkvloers - 79 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Emma Lievens 
Moerelei 125 201 | 2610 Wilrijk | 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 

   

Eerste verdiep - 212 
 
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/corporate 

   

Eerste verdiep - 232 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Deborah Nuyts 
Septestraat 27  | 2640 Mortsel | België 
+32 3 444 89 25 
deborah.nuyts@agfa.com | www.agfa.com/corporate 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (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 imaging 
systems and IT solutions, mainly for the printing industry and the healthcare sector, as well as 
for specific industrial applications. 
Agfa’s headquarters and parent company are located in Mortsel, Belgium. 
The Group’s operational activities are divided in three divisions: Digital Print & Chemicals, 
Radiology Solutions and HealthCare IT. 
All divisions have strong market positions and well-defined strategies. 

 
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 

   

Eerste verdiep - 252 
 
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 Solutions Provider in process automatisering, engineering, validation & compliance en TIS, 
helpt Agidens al meer dan 75 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 Energies. 

 
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 
groeiend, internationaal bedrijf. 
Je komt terecht in een krachtige leeromgeving, waar creativiteit en ondernemingszin worden 
aangemoedigd en waar je over een diversiteit aan doorgroeimogelijkheden beschikt. 



  
Jobbeurs Campus De Nayer 
Thomas More en KU Leuven 

7 maart 2023 
Bedrijvengids – pagina 15 

Ç 

Agnitio 
 
Schaliënhoevedreef 20 E  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.agnitio.be 

   

Gelijkvloers - 069 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jolien Vanhamme 
Schaliënhoevedreef 20 E  | 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 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. Binnen HR 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 25 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 hebt zeer goede kennis van het Nederlands. Kennis van Frans en/of Engels is een pluspunt. 
 
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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Akkermans & Partners 
 
Schaliënstraat 5  
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.akkermanspartners.be 

   

Gelijkvloers - 007 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Eline Roelans 
Schaliënstraat 5  | 2000 Antwerpen | België 
+32 478 32 59 34 
elineroelans@akkermanspartners.be | www.akkermanspartners.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 

Al meer dan 17 jaar is Akkermans & Partners dé specialist in het leveren van expertise en 
ondersteuning aan de hele verzekeringssector. We zijn een dynamisch én groeiend bedrijf vol 
ambitieus talent, waar we ons elke dag opnieuw deel van een topteam voelen! Wij matchen 
onze medewerkers met de juiste projecten, gebaseerd op zijn/haar kennis, interessevelden en 
vaardigheden. Dit maken we mogelijk door maandelijkse individuele opvolging centraal te 
plaatsen. 
Kort samengevat; eens je bij Akkermans & Partners onder contract staat, ben je zeker van een 
fantastische job. 

 
Bedrijfsgrootte 

Ondertussen vertegenwoordigen meer dan 100 consultants Akkermans & Partners bij grote 
namen in de verzekeringssector, gevestigd in Brussel of Antwerpen. 

 
Gewenste talenkennis 

Je hebt een zeer goede beheersing van het Nederlands, enige kennis van het Frans is mooi 
meegenomen. 

 
Troeven van het bedrijf 

• Onze externe bedrijfscoach maakt elke consultant een nog betere versie van zichzelf. 
• Een aantrekkelijke waaier van opleidingen draagt bij tot de persoonlijke ontwikkeling 

van elke consultant. 
• We bieden een motiverend loonpakket met een selectie extralegale voordelen: een 

groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, bonusplan, cafetariaplan én 
meteen een optie tot bedrijfswagen! 
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Alcom Electronics nv/sa 
 
Singel 3  
2550 Kontich | België 
 
 
www.alcom.be 

   

Eerste verdiep - 239 
 
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 
 
Charleroisesteenweg 112  
1060 Sint-Gillis | België 
 
 
www.alten.be 

   

Eerste verdiep - 257 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Celia LEY 
Charleroisesteenweg 112  | 1060 Sint-Gillis | België 
+32 2 238 08 41 | +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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Altrad Services Benelux 
 
Aven Ackers 10  
9130 Beveren | België 
 
 
bnl.altradservices.com 

   

Eerste verdiep - 233 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jill Boeren 
Aven Ackers 10  | 9130 Beveren | België 
+32 3 735 08 99 
asb.jobs@altrad.com | bnl.altradservices.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 visie van Altrad Services Benelux is een innovatieve marktleider te zijn in industriële 
services. Met onze multidisciplinaire teams zorgen wij voor vakmanschap op het gebied van 
access solutions, isolatie, painting, asbestverwijdering, thermografie en elektrische- en 
stroomtracting. Onze goede positie op de markt bereiken we door: 

• Versnelling in groei en succes door innovatie voor onze klanten en medewerkers; 
• Duurzame en strategische ketensamenwerking met onze klanten en partners; 
• Hoogwaardige veiligheidscultuur voor onze klanten, partners en medewerkers. 

 

Bedrijfsgrootte 
Wereldwijde speler, lokale partner Altrad Services telt in de Benelux meer dan 3500 
professionals die klanten lokaal ondersteunen met een multidisciplinaire dienstverlening. De 
grootte van Altrad Services in België betreft 1200 professionals, waaronder een 1000-tal 
arbeiders en een 200 bedienden. 

 

Gewenste talenkennis 
Binnen Altrad Services Benelux is de voertaal Nederlands, maar het is belangrijk om een 
woordje Engels en/of Frans te kunnen spreken om onze klanten en medewerkers te woord te 
staan. 

 

Internationale mogelijkheden 
Altrad Services is een internationale speler op de markt, maar wij focussen ons op Benelux 
niveau. Binnen de Benelux hebben we 4 vestigingen in België (Verrebroek, Wijnegem, Gent en 
Manage) en 5 vestigingen in Nederland (Rotterdam, Amsterdam, Drachten, Geleen en 
Middelburg). 

 

Troeven van het bedrijf 
• Geen collectieve sluiting tijdens het bouwverlof. Werknemers kunnen hun 

vakantiedagen (20 wettelijke + 12 ADV) volledig vrij opnemen. 
• Glijdende werkuren tussen 7 u en 9 u ‘s ochtends. 
• Een eigen opleidingscentrum: Altrad Academy. Binnen de Academy kunnen arbeiders 

en bedienden een opleiding volgen of bepaalde certificaten behalen om hun kennis en 
vaardigheden bij te schaven. 
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Aluminium Duffel 
 
A. Stocletlaan 87  
2570 Duffel | België 
 
 
aluminiumduffel.com 

   

Eerste verdiep - 331 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kristel Vanden Eynde 
A. Stocletlaan 87  | 2570 Duffel | België 
+32 15 30 20 86 
kristel.vanden.eynde@alvancegroup.com | aluminiumduffel.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 

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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Andress Consulting 
 
Remparden 1 108 
9700 Oudenaarde | België 
 
 
www.andress.be 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kristof Vermeire 
Remparden 1 108 | 9700 Oudenaarde | België 
+32 55 30 31 02 
kristof@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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APK Group 
 
Haltstraat 50  
3900 Pelt | België 
 
 
apkgroup.eu 

   

Eerste verdiep - 279 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Hind El Mourabit 
Haltstraat 50  | 3900 Pelt | België 
+32 11 80 01 00 | +32 494 91 72 22 
hind.elmourabit@apkgroup.eu | apkgroup.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 

APK Group, de katalysator van de toekomst. 
We zijn een toonaangevend groeibedrijf in de wereld van slimme en duurzame infrastructuren 
voor de steden van morgen. 
Dit doen we sinds 1960. 
Acht sectoren liggen aan de kern van ons bestaan: 

• water, 
• energie, 
• mobiliteit, 
• telecom, 
• landschap, 
• recycling, 
• sleufloze technieken 
• en construct. 

Deze activiteiten voeren we uit met meer dan 1900 medewerkers binnen de BENELUX en 
Duitsland. 
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Aquafin 
 
Dijkstraat 8  
2630 Aartselaar | België 
 
 
www.aquafin.be/nl-be/particulieren 

   

Gelijkvloers - 004 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Johan Thielemans 
Dijkstraat 8  | 2630 Aartselaar | België 
+32 3 450 47 80 
jobs@aquafin.be | www.aquafin.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 

Buitengewoon vóór talent als jij. Ontdek met onze recruiters hoe jouw unieke pad bij Aquafin 
eruit kan zien. 
Waterzuivering, riolering, innovatie en energietransitie: blijf vóór in unieke complexe, uitdagende 
projecten en speel met al je kennen en kunnen in de spits van maatschappelijke uitdagingen 
zoals waterbeheersing en klimadaptatie. 
Buitengewoon vóór impact als ingenieur bij Aquafin! 

 
Bedrijfsgrootte 

Met zo'n 1200 medewerkers zijn we. En of we nu werken op een waterzuiveringsinstallatie in 
Vlaanderen, op onze nieuwe Campus in Aartselaar, één van de drie satellietkantoren, vanuit 
een flexplek of thuis; we gaan allemaal voor propere waterlopen en een leefomgeving in 
harmonie met water! 

 
Gewenste talenkennis 

Aquafin werkt in heel Vlaanderen, onze voertaal is dus Nederlands. 
 
Troeven van het bedrijf 

Als jouw compagnon de route bieden we jou: 
• job met impact en uitdaging. Werk mee aan een waterrobuust Vlaanderen 
• afwisseling en variatie, regelmatig on the field in Vlaanderen 
• veel ruimte in een sterk netwerk van interne en externe stakeholders 
• job met verantwoordelijkheid 
• glijdende uren, flex- en thuiswerk, satellietkantoren, … 
• aandacht voor jouw ontplooiing en groei. 
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Arcadis 
 
Markiesstraat 1  
1000 Brussel | België 
 
 
www.arcadis.com/nl-be 

   

Eerste verdiep - 308 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Inge Van Driessche 
Markiesstraat 1  | 1000 Brussel | België 
+32 488 49 75 03 
inge.vandriessche@arcadis.com | www.arcadis.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 

Arcadis is één van de vier grootste internationale ontwerp- en ingenieursbureaus. Samen met 
onze klanten werken we aan duurzame oplossingen op gebied van gebouwen, infrastructuur, 
milieu en water. Onze expertise en projecten zijn heel uiteenlopend - van duurzame mobiliteit, 
groene energieoplossingen en klimaatadaptieve steden tot milieuherstel en 
duurzaamheidsadvies. 
Improving quality of life is onze drijvende kracht in alles wat we doen, waar ook ter wereld. 

 
Bedrijfsgrootte 

Wereldwijd telt Arcadis 36.000 medewerkers. In België tellen we ruim 950 collega’s, verspreid 
over onze 6 kantoren in Antwerpen, Gent, Brussel, Hasselt, Luik en Charleroi en op locatie bij 
onze klanten. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - Engels – Frans 
De talenkennis is afhankelijk van de functie en regio waarin je werkt. 

 
Internationale mogelijkheden 

Arcadis is actief in 70 landen verspreid over de hele wereld. Hierdoor hebben we een heel 
uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op lokale marktposities. In België werken we 
merendeels aan lokale projecten maar delen we ook best practices met collega’s in bijvoorbeeld 
Nederland, Duitsland, UK. 

 
Troeven van het bedrijf 

Zin om écht impact te maken met je job en in de praktijk te vliegen? Als jonge professional willen 
we je alle kansen geven om je talenten te ontdekken en in te zetten op projecten die je liggen. 
Wat nog? 

• Duurzaamheid is zowel intern als in onze projecten topprioriteit. 
• Je krijgt veel flexibiliteit om werkuren en vakantiedagen te verdelen. 
• Een plezante werkomgeving met aandacht voor welzijn 
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Artes Group 
 
Burchtstraat 89  
9150 Kruibeke | België 
 
 
www.artesgroup.be 

   

Eerste verdiep - 270 
 
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, 
restauratie, technieken en staalbouw. 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 367 miljoen euro. 
De meer dan 850 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 
Artes Depret, Artes Roegiers, Artes TWT, Artes Woudenberg, Artes Prefab, CAAAP, Van Maele 
en Aelterman 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 3 
3001 Leuven | België 
 
 
www.arvesta.eu 

   

Eerste verdiep - 250 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Ella Danhieu 
Philipssite 5 3 | 3001 Leuven | België 
+32 497 02 27 93 
ella.danhieu@arvesta.eu | www.arvesta.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 

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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Arxus 
 
Prins Boudewijnlaan 24a  
2550 Kontich | België 
 
 
www.arxus.eu 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Mats Verheyen 
Prins Boudewijnlaan 24a  | 2550 Kontich | België 
+32 493 27 06 62 
mats.verheyen@arxus.eu | www.arxus.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 

Arxus is een lokale managed cloud service provider die cloud services aanbiedt in de publieke, 
private en hybride cloud. We hanteren een Azure-first aanpak en helpen onze klanten met het 
bedenken, bouwen en beheren van cloudoplossingen op maat. 

 
Bedrijfsgrootte 

De Arxus cluster telt 170 medewerkers, waarvan het merendeel cloud-experten zijn. 
 
Gewenste talenkennis 

NL – ENG 
FR = pluspunt 

 
Internationale mogelijkheden 

Belgische speler met ambities naar het buitenland. 
 
Troeven van het bedrijf 

Een interessant evenement, relevante opleiding of inspirerende lezing op het oog? 
Stel het voor! 
Kennis opdoen en doorgeven aan het team zijn voor ons de logica zelf. 
De kans om écht met technologie en innovatie bezig te zijn! 
Met andere woorden: we zijn Microsoft Azure Partner of The Year 2022! 
Maandelijkse fun@Arxus: barbecues, VR gaming, karting, LAN parties, Innovation Nights, ... 
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Asap.be 
 
Zuiderring 11  
3600 Genk | België 
 
 
www.asap.be/nl 

   

Gelijkvloers - 068 
 
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 
 
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. 
• Betrouwbaar: We communiceren open en altijd. 
• Samen groeien: Teamwork makes the dream work. 
• Resultaatgericht: We smijten ons volledig. 
• Enthousiast: Ons enthousiasme werkt aanstekelijk. 
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ASK Romein Malle NV 
 
Ambachtsstraat 33  
2390 Malle | België 
 
 
www.ask-romein.be 

   

Eerste verdiep - 298 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Marc Van Aelst 
Ambachtsstraat 33  | 2390 Malle | België 
+32 3 320 24 75 | +32 497 99 94 84 
m.vanaelst@ask-romein.com | www.ask-romein.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 

ASK Romein is een totaalbouwer met eigen productiefaciliteiten voor staalconstructies. We 
hebben alle technische expertise in huis om complexe bouwprojecten te ontwerpen en te 
realiseren, dit zowel met staal als met beton en hout. Onze getalenteerde medewerkers zetten 
zich dagelijks in om voor onze klanten de meest innovatieve bouwoplossingen uit te werken, 
waarbij we het enorm belangrijk vinden om onze klanten bij elke stap van het proces te 
betrekken. Hoe sneller we samenkomen en elkaar inspireren, hoe groter onze toegevoegde 
waarde! 

 

Bedrijfsgrootte 
* Aantal werknemers in België: 170 
* Omzet België: € 80 mio 
* Aantal werknemers op groepsniveau: 600+ 
* Staalproductiecapaciteit: 40.000 ton per jaar 

 

Gewenste talenkennis 
* Kennis van het Nederlands is het voornaamste. 
* Frans, Engels, Duits zijn bijkomende troeven. 

 

Internationale mogelijkheden 
ASK ROMEIN in een bedrijvengroep met vestigingen in België (Westmalle) en Nederland 
(Roosendaal, Vlissingen, Katwijk). Onze projecten bouwen we voornamelijk in België en 
Nederland, maar ook daarbuiten, in andere Europese landen. 

 

Troeven van het bedrijf 
* Traject waarbij je ervaring zal kunnen opdoen in verschillende diensten en functies, en 
uiteindelijk zal landen daar waar je talenten het beste tot hun recht komen. 
* ASK Romein Academy 
* Mooie, volledig gerenoveerde kantoren. 
* Informele werksfeer. Korte rapporteringslijnen. Ervaren collega's 
* Competitief salaris, mooi pakket extra-legale voordelen 
* Cafetariaplan (flex income plan) 
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Atlas Copco 
 
Boomsesteenweg 957  
2610 Wilrijk | België 
 
 
www.atlascopco.com/nl-be 

   

Eerste verdiep - 213 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Bram De Bleser 
Boomsesteenweg 957  | 2610 Wilrijk | België 
 
rekrutering@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 

Waar denk je aan als je “Atlas Copco” hoort? Mocht je ons al kennen, dan zal het eerste woord 
dat in jou opkomt “Compressoren” zijn. Maar eigenlijk doen we veel meer dan dat. Atlas Copco 
is dé specialist in hoge- en lagedruk persluchtcompressoren, stroomgroepen, bouwmateriaal, 
maar ook in industriële gereedschappen en assemblagesystemen. We maken deel uit van de 
Atlas Copco Group, een Zweedse multinational die volgend jaar 150 kaarsjes mag uitblazen, 
en samen zijn we voortdurend op zoek naar “a better way of doing things”. 

 
Bedrijfsgrootte 

Atlas Copco telt meer dan 43.000 werknemers, verdeeld over 71 landen, en is actief in meer 
dan 180 landen. Onze vestiging in Wilrijk (Atlas Copco Airpower) telt ondertussen 3.300 
werknemers en samen vormen we de hoofdzetel van de Business Area 'Compressor Technique' 
van Atlas Copco. 

 
Gewenste talenkennis 

De voertaal binnen Atlas Copco Airpower is Engels, maar in sommige functies is een goede 
kennis van het Nederlands eveneens vereist. 

 
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 

Wist je dat 85% van onze managers effectief hun carrière gestart zijn binnen Atlas Copco? Dat 
toont aan dat we opleidingsmogelijkheden in overvloed hebben om jezelf verder te ontwikkelen 
tijdens jouw professionele carrière. Maar, het is aan jou om richting te geven aan deze carrière. 
Wij zorgen voor een omgeving waarin je jouw vaardigheden dagelijks verder kan ontwikkelen. 
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ausy 
 
Kolonel Begaultlaan 1a  
3012 Leuven | België 
 
 
www.ausy.be/nl 

   

Eerste verdiep - 240-241 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Anaïs Bosmans 
Kolonel Begaultlaan 1a  | 3012 Leuven | België 
+32 3 369 1981 | +32 478 237 877 
anais.bosmans@cx.ausy.be | www.ausy.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 

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 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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Automotive & Mobility Invest NV 
 
Herkenrodesingel 10  
3500 Hasselt | België 
 
 
anmgroup.be 

   

Gelijkvloers - 016 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Babette Fontaine 
Herkenrodesingel 10  | 3500 Hasselt | België 
+32 11 89 00 08 
hr@anmgroup.be | anmgroup.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 

Automotive & Mobility Group wil uw favoriete automobielgroep zijn. Onze merken en modellen: 
ze zijn zoveel meer dan een sterk staaltje techniek en mechaniek. Ze bewegen ons ook 
emotioneel. Onze allereerste auto. Een gloednieuwe bedrijfs- of bestelwagen. De eerste 
gezinswagen mét kinderstoel - Ze kleuren onze herinneringen, vormen mijlpalen in ons leven.  
A&M Group is prestatiegericht. Professioneel. En mensgedreven. 
We kiezen resoluut voor een persoonlijke aanpak. Onze contacten zijn nooit zomaar vluchtige 
momenten. Ze maken deel uit van een mobiliteitsreis waarin we u maximaal ondersteunen. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands zeer goed 
Voor de site's gelegen te Tongeren, Tienen en Sint-Stevens-Woluwe is een kennis van het 
Frans ook noodzakelijk 

 
Internationale mogelijkheden 

We hebben 1 vestiging in Maastricht - Nederland 
 
Troeven van het bedrijf 

We zijn de 3de grootste automobielgroep in België met 56 concessies. 
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AXA Belgium 
 
Place du Trône 1  
1000 Brussel | België 
 
 
www.axa.be/nl 

   

Eerste verdiep - 314 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Matthieu Vandeclisse 
Place du Trône 1  | 1000 Brussel | België 
matthieu.vandeclisse.external@axa.be | https://axagraduates.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 

At AXA, we want to be more than the world leader in insurance. Our purpose is “Act for human 
progress by protecting what matters”. As an insurance company, we want to watch over every 
individual, society and the world while always keeping the future in mind. Our employees are 
our greatest asset. Therefore, a pleasant and modern working atmosphere, while respecting 
their work-life balance, is crucial to us. Together we seek to foster a diverse and inclusive culture 
where thoughts and ideas are valued, respected and appreciated. 

 
Bedrijfsgrootte 

With an IT department consisting of approximately 350 people, we are continually investing and 
working towards IT transformation and further development of technologies. 
Want to know more? Make sure to visit our booth and our website www.axagraduates.be! 
We hope to connect with you soon. 

 
Gewenste talenkennis 

As a Junior IT profile, you have at least: A master’ or bachelor’s degree in IT or in Sciences with 
a strong interest in IT; A good command of English. Knowledge of French or Dutch is a strong 
asset. 

 
Troeven van het bedrijf 

At AXA Belgium, we are always looking for new talent. 
If you have a customer focused mindset, a passion for transformation you are at the right place 
here! 
We offer a variety of jobs in which you will be able to learn and develop your skills even further!  
In 2023, we will recruit 10 IT Graduates on the following roles: Software Engineer, Data Engineer 
and Business Analyst. 
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AXI 
 
Molenweg 107  
2830 Willebroek | België 
 
 
www.axi.be 

   

Eerste verdiep - 260 
 
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 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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B&R Bouwgroep 
 
Hoge Mauw 1510  
2370 Arendonk | België 
 
 
www.benrbouwgroep.be 

   

Eerste verdiep - 305 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sofie Segers 
Hoge Mauw 1510  | 2370 Arendonk | België 
+32 14 68 32 70 | +32 494 18 88 42 
sofie.segers@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 met bedrijven met vestigingen in heel 
Vlaanderen. Naast Arendonk (hoofdzetel) zijn er firma's in Tessenderlo, Ekeren, Ternat 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 750 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 

+750 Medewerkers 
Omzetcijfer 2022: +344 mio EUR 
5 algemene bouwbedrijven: Arkana | Brebuild | Christiaens | E. Rombaut | Hooyberghs 

 
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. 
Zo bouwen we samen aan jouw carrière! 
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Baloise 
 
Posthofbrug 16  
2600 Berchem | België 
 
 
www.baloise.be/nl/prive.html 

   

Gelijkvloers - 030 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sarah Venstermans 
Posthofbrug 16  | 2600 Berchem | België 
+32 3 247 20 27 | +32 497 59 40 72 
sarah.venstermans@baloise.be | www.baloise.be/nl/prive.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 

Baloise is een internationale financiële dienstverlener. We behoren in België tot de top 4 van de 
verzekeraars Niet-Leven, zijn marktleider in Maritieme en Transportverzekeringen en we 
hebben een marktaandeel van 3% in het segment Leven. Via digitalisering en via onze 
werknemers bouwen we bij Baloise aan een duurzame samenwerking met onze partners en 
onafhankelijke makelaars. Zo kunnen we particulieren en ondernemingen passende 
verzekeringsoplossingen aanbieden. 

 
Bedrijfsgrootte 

In België is onze hoofdzetel gevestigd in Antwerpen (Vlakbij station Berchem). 
Daarnaast heeft Baloise Insurance nog een zetel in Brussel, Gent en Hasselt. 
Over de vier Belgische vestigingen heen zijn we met zo'n 1.500 collega's. 

 
Gewenste talenkennis 

Bij ons zijn de talen Nederlands, Frans en Engels mooi meegenomen omwille van het 
internationale karakter van onze organisatie. 

 
Internationale mogelijkheden 

Baloise is een internationale groep met hoofdzetel in Bazel, Zwitserland. De groep is een 
financiële dienstverlener, die zowel verzekeringen als bankproducten aanbiedt. 
We hebben ook nog vestigingen in Duitsland, Luxemburg en Liechtenstein. 
In totaal stellen we zo’n 8.900 werknemers tewerk. 

 
Troeven van het bedrijf 

Onze collega’s nemen initiatief, ondernemen actie en denken graag mee vooruit. Wij zorgen 
ervoor dat jij de vrijheid krijgt om een fijn evenwicht te vinden tussen jouw eigen initiatieven en 
onze uitdagingen. Ook tussen werk en privé streven wij met jou naar een goede balans. 
Daarnaast werken we aan een open werkcultuur en een toekomst die “human”, “inspiring” en 
“responsible” is. 
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Baltimore Aircoil International NV 
 
Industriepark Zone A  
2220 Heist Op den Berg | België 
 
 
www.baltimoreaircoil.eu 

   

Eerste verdiep - 205/206 
 
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! 



  
Jobbeurs Campus De Nayer 
Thomas More en KU Leuven 

7 maart 2023 
Bedrijvengids – pagina 38 

Ç 

BAM Interbuild 
 
Borsbeeksebrug 22 7 
2600 Antwerpen | België 
 
 
baminterbuild.be 

   

Eerste verdiep - 295 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Roel De Raeymaeker 
Borsbeeksebrug 22 7 | 2600 Antwerpen | België 
+32 475 82 54 19 
aanwervingen@baminterbuild.be | baminterbuild.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 

BAM Interbuild, een klasse 8 aannemer, is opgericht in 1980 en sinds 1998 onderdeel van 
Koninklijke BAM Groep. BAM Interbuild is binnen België de gebouwenspecialist bij uitstek voor 
hoofdzakelijk het Vlaamse en het Brusselse gewest. Samen met Kairos en BAM FM focussen 
wij op “ontwikkelen, bouwen en onderhouden”. Projecten zoals het MAS en het Havenhuis in 
Antwerpen, en de Finance Tower, het NAVO hoofdkwartier, en het Résidence Palace in Brussel 
zullen zeker een belletje doen rinkelen. Wij gaan voor veiligheid, toegevoegde waarde, 
ondernemerschap en één groot team! 

 
Bedrijfsgrootte 

Middelgroot tot groot bedrijf 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
Engels en Frans is mooi meegenomen maar geen must 

 
Internationale mogelijkheden 

Behoort tot de mogelijkheid via de Royal BAM Group 
 
Troeven van het bedrijf 

Als junior word je 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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Bayer 
 
Scheldelaan 460  
2040 Antwerpen | België 
 
 
career.bayer.be 

  

 

Eerste verdiep - 201/202 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nele Maddens 
Scheldelaan 460  | 2040 Antwerpen | België 
+32 3 568 21 48 | +32 498 74 30 38 
nele.maddens.ext@bayer.com | career.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. 
Kom kennismaken: we vertellen graag wat Bayer voor jou kan betekenen! 
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Belfius Bank en Verzekeringen 
 
Karel Rogierplein 11  
1210 Brussel | België 
 
 
belfius.be/jobs 

   

Gelijkvloers - 098 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Liesbet Evens 
Karel Rogierplein 11  | 1210 Brussel | België 
+32 2 222 08 55 | +32 486 83 43 16 
liesbet.evens@belfius.be | belfius.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 

100% Belgisch. Met een passie voor talent 
Gelukkige collega’s vinden we even belangrijk als gelukkige klanten. Daarom investeren we ook 
volop in hun welzijn. U hebt het ons al vaak horen zeggen: voor uw Love doen we meer. Maar 
we leggen niet enkel onze klanten in de watten met de beste service en performante producten, 
we investeren ook volop in het welzijn van onze medewerkers. Met een open bedrijfscultuur in 
een inspirerende werkomgeving, en met opleidingen op maat. Want enthousiaste collega’s die 
zich goed voelen leveren ook goed werk. Solliciteer nu op belfius.be 

 
Bedrijfsgrootte 

Belfius Bank telt ongeveer 4 miljoen klanten en heeft stevige fundamenten in de particuliere, 
professionele, publieke en social profit sector. Om die verschillende klanten een gepaste service 
te kunnen bieden, kan Belfius Bank een beroep doen op tal van specialisten in zijn filialen. 

 
Gewenste talenkennis 

Wij zijn op zoek naar versterking in ons kantorennet in de ruime omgeving rond Geel. Daarom 
zijn wij dus op zoek naar Nederlandstalige personen. 

 
Internationale mogelijkheden 

Wij zijn niet op zoek naar internationale profielen 
 
Troeven van het bedrijf 

Goede opleiding, coaching, uitdagende job, vast compatibel loon met maaltijdcheques, 
hospitalisatie en groepsverzekering, toffe collega's. 
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Bergerat Monnoyeur NV 
 
Brusselsesteenweg 340  
3090 Overijse | België 
 
 
www.bm-cat.com/nl-be/ons-jobaanbod 

   

Gelijkvloers - 031 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Isabel Gomes Paula Figueiredo 
Brusselsesteenweg 340  | 3090 Overijse (Vlaams-Brabant) | België 
+32 499 85 83 13 
igomes@bmbe.be | www.bm-cat.com/nl-be/ons-jobaanbod 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Bergerat Monnoyeur Belgium is een Belgisch bedrijf dat deel uitmaakt van de Franse Groupe 
Monnoyeur. 
De groep is voor meerdere landen reeds 80 jaar de exclusieve dealer van Caterpillary. 
Bergerat Monnoyeur België is een topspeler, gespecialiseerd in verkoop en service van alle 
Caterpillar machines, waaronder graafmachines, wielladers, graaf-laadcombinaties, verreikers, 
bulldozers, dumpers en stroomgroepen. 

 
Bedrijfsgrootte 

Internationaal bedrijf van meer dan 8000 medewerkers, waarvan er ongeveer 390 in België 
werken. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans en Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Franse groep actief in 18 landen (binnen en buiten Europa) 
 
Troeven van het bedrijf 

* Een aantrekkelijk loon met een mooie package van extralegale voordelen (bv.: 
maaltijdcheques, verzekeringen ... 
* Een job bij de exclusieve verdeler van Caterpillar-grondverzetmachines. 
* Opleidingen 
* Een fijne werksfeer en collega’s op wie je kan rekenen. 
* Internationale contacten bij Caterpillar en de Monnoyeur Group. 
* Goede balans werk en privé = Happiness 
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BESIX Infra 
 
Steenwinkelstraat 640  
2627 Schelle | België 
 
 
www.besixinfra.com 

   

Eerste verdiep - 214 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sharon Broeders 
Steenwinkelstraat 640  | 2627 Schelle | België 
+32 3 610 10 57 | +32 474 54 12 34 
sbroeders@besix.com | www.besixinfra.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 

BESIX Infra is dé kennisgedreven aannemer voor wegenbouw op de Vlaamse en Brusselse 
markt, actief in wegenbouw, rioleringsaanleg, milieusanering en de aanleg van publieke ruimtes.  
BESIX Unitec is dé technologiepartner in de infrastructuurmarkt. BESIX Unitec combineert 
kennis en praktijkervaring in infrastructuur en automatisering om je een breed scala aan 
oplossingen voor te stellen. Onze activiteiten omvatten technische projecten, serviceprojecten, 
ondergrondse infrastructuur en speciale projecten. 

 
Bedrijfsgrootte 

1000 
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BESIX NV 
 
Gemeenschappenlaan 100  
1200 Brussel | België 
 
 
www.besix.com 

   

Eerste verdiep - 215 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Yannick Van Aelst 
Gemeenschappenlaan 100  | 1200 Brussel | België 
+32 2 402 62 15 
yannick.vanaelst@besix.com | www.besix.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 

BESIX Group is een toonaangevende multidisciplinaire Belgische groep, actief in de bouw-, 
vastgoedontwikkelings- en concessiesector. BESIX Group werd opgericht in 1909 en kende de 
laatste jaren een indrukwekkende groei. Wij zijn multidisciplinair: gebouwen, civiele werken, 
maritieme werken, milieu projecten, industriële projecten en grote sport infrastructuur. 

 
Bedrijfsgrootte 

In 2021 heeft de Groep een omzet gerealiseerd van EUR 2,9 miljard. De Groep stelt 11.000 
medewerkers met meer de 80 verschillende nationaliteiten tewerk in 25 landen. 
Voor meer informatie: https://www.besix.com/. 

 
Gewenste talenkennis 

Een goede talenkennis is zeker en vast een sterke troef bij BESIX. Hoe meer talen je spreekt 
hoe beter. Wij zijn een Belgisch bedrijf en dus komen onze verschillende landstalen vaak aan 
bod. 

 
Internationale mogelijkheden 

BESIX Group is zowel aanwezig in Noord- en Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten (via 
haar dochteronderneming Six Construct) en in Canada, Brazilië en Australië. Als jong ingenieur 
is het zeker mogelijk om op korte termijn in het buitenland tewerkgesteld te worden. 

 
Troeven van het bedrijf 

BESIX Group onderscheidt zich binnen de sector voornamelijk door een in-house Engineering-
afdeling, die een ruime ervaring heeft op het vlak van geotechniek, beton-technologie, 
methodes, planning en BIM- en System Engineering-tools. 
Daarnaast kan je bij BESIX vooral op grote en technisch uitdagende projecten werken die je 
nergens anders zult vinden. 
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Bimona Consultancy 
 
Spoorweglaan 29  
2610 Wilrijk | België 
 
 
www.bimona.be 

   

Gelijkvloers - 015 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Anne Verbeeck 
Spoorweglaan 29 | 2610 Wilrijk | België 
+32 3 292 85 21 | +32 496 62 90 75 
anne.verbeeck@bimona.be | www.bimona.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 zoek naar een uitdaging binnen Engineering, Life Sciences en ICT? 
Als gespecialiseerd kantoor zijn we na verloop van tijd onze core business - Werving en Selectie 
- gaan uitbreiden en zijn we ons steeds meer gaan verdiepen in consultancy- en freelance-
opdrachten. Onze persoonlijke aanpak en begeleiding tijdens jouw zoektocht naar de juiste 
functie voor jou. In een interview, gaan we op zoek naar “wie je bent, waar je goed in bent en 
waar jij energie uit haalt”. We kijken naar jouw verwachtingen op korte en lange termijn & jouw 
motivatie en gaan na welke bedrijfscultuur bij jou past! 

 
Bedrijfsgrootte 

Ons team bestaat uit 5 ervaren recruiters die vertrouwd zijn met onze specialisaties. Enkel door 
dezelfde taal te spreken, begrijpen wij jouw noden en maken wij het verschil! 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands (Moedertaal); Engels (zeer goed); Frans (goed) 
 
Internationale mogelijkheden 

Onze klanten zijn zowel nationaal als internationaal actief 
 
Troeven van het bedrijf 

Wij beschikken over een uitgebreid aanbod vacatures, in zowel Life Sciences, Engineering als 
ICT, bij verschillende gerenommeerde klanten over gans België. 
Wij houden bij het plaatsen van sollicitanten steeds rekening met de noden en behoeften van 
zowel kandidaat als bedrijf. 
Enkel zo weten wij keer op keer de ideale match te behalen. 
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Bolckmans nv 
 
Industrieweg 4  
2320 Hoogstraten | België 
 
 
www.bolckmans.be 

   

Gelijkvloers - 095 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Conny Piccart 
Industrieweg 4  | 2320 Hoogstraten | België 
+32 3 340 23 29 | +32 495 59 50 63 
cpi@bolckmans.be | www.bolckmans.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 

Bolckmans nv is een toonaangevend bouwbedrijf, gevestigd in Hoogstraten. 
Jaarlijks realiseren wij met ons team een omzet van 55 miljoen euro. 

 
Bedrijfsgrootte 

Ons team bestaat uit 85 arbeiders en 70 bedienden. 
Samen realiseren ze 30 à 40 bouwprojecten op jaarbasis. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
Frans is een pluspunt 

 
Internationale mogelijkheden 

Er zijn geen mogelijkheden om internationaal te werken. 
 
Troeven van het bedrijf 

Je krijgt de kans om te werken voor een dynamisch bedrijf met enthousiaste collega's, waar de 
medewerker centraal staat en er geïnvesteerd wordt in ontwikkeling en groei. 
Daarnaast kan je genieten van een competitief verloningspakket (flex income plan), extra legale 
voordelen (zoals groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, bonus) en is er een goede 
balans werk/privé. 
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Bouwonderneming Haex 
 
Klein-Heidestraat 25  
3670 Oudsbergen | België 
 
 
www.haex.be 

   

Eerste verdiep - 222 
 
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 70-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 
 
Frankrijklei 101  
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.brightplus.be/nl 

   

Gelijkvloers - 036 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Alyx Van Buggenhout 
Frankrijklei 101  | 2000 Antwerpen | België 
+32 15 45 09 73 | +32 479 86 59 45 
avanbuggenhout@brightplus.be | www.brightplus.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 

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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Brouwerij Haacht 
 
Provinciesteenweg 28  
3190 Boortmeerbeek | België 
 
 
www.haacht.com 

   

Gelijkvloers - 082 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Joris Rummens 
Provinciesteenweg 28  | 3190 Boortmeerbeek | België 
+32 16 84 28 12 
joris.rummens@haacht.com | www.haacht.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 

Onafhankelijke Belgische Familiebrouwerij gekend voor het brouwen van bieren zoals Primus, 
Super 8, Tongerlo, Charles Quint, en meer. 
Verder produceren wij ook onze eigen frisdrank onder de merknaam Val. 

 
Bedrijfsgrootte 

Momenteel werken er net geen 400 werknemers binnen onze brouwerij. 
 
Gewenste talenkennis 

Binnen onze brouwerij is de voertaal Nederlands. 
 
Internationale mogelijkheden 

Onze producten zijn zowel nationaal als internationaal goed vertegenwoordigd. 
Je kan onze producten over heel de wereld terugvinden. 
Bovendien zijn we ook eigenaar van brouwerijen in landen als Canada, Nederland en Frankrijk. 

 
Troeven van het bedrijf 

Brouwerij Haacht is een vaste waarde in een boeiende sector, een uniek Belgisch familiebedrijf 
in volle beweging. 
We zijn trots op ons product en trots op ons werk. 
Als werkgever hechten wij belang aan een goede woon-werk balans en het aanbieden van een 
uitgebreid opleidingstraject in de vorm van on-the-job-training. 
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Ç 

buro Nexus BV 
 
Uitbreidingstraat Okt-16  
2600 Berchem | België 
 
 
www.buronexus.com 

   

Eerste verdiep - 290 
 
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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Ç 

Capgemini 
 
Bessenvelstraat 19  
1831 Machelen | België 
 
 
www.capgemini.com/be-en 

   

Eerste verdiep - 315 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jonas Vinck 
Bessenvelstraat 19  | 1831 Machelen | België 
+32 490 65 02 60 
jonas.vinck@capgemini.com | www.capgemini.com/be-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 

Capgemini is a global leader in partnering with companies to transform and manage their 
business by harnessing the power of technology. The Group is guided everyday by its purpose 
of unleashing human energy through technology for an inclusive and sustainable future. 

 
Bedrijfsgrootte 

About 2,000 employees work in our office in Belgium, Diegem. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands of Frans en Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

We are a diverse organization of over 340,000 team members in more than 50 countries. 
 
Troeven van het bedrijf 

Starting as a Young Professional in our organization, you will be part of a collaborative 
community of experts. They are ready to mentor, coach and encourage you to grow. You will 
work for clients across a wide variety of industries and help them solve their most critical 
technology challenges. You will make a meaningful impact on businesses and society by using 
innovative tools & methodologies. 
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Ç 

Care4Growing 
 
Tiensevest 136  
3000 Leuven | België 
 
 
www.care4growing.be 

   

Gelijkvloers - 008 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Francis Panis 
Tiensevest 136  | 3000 Leuven | België 
+32 476 76 69 44 |  
fpanis@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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Ç 

Celestia Antwerp 
 
Roderveldlaan 1  
2600 Berchem | België 
 
 
www.celestia-antwerp.be/en/home 

   

Gelijkvloers - 085 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Eddy Torfs 
Roderveldlaan 1  | 2600 Berchem | België 
+32 3 303 94 66 | +32 475 27 77 99 
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. While the company was founded in 
2019 under its current name of Celestia Antwerp, the company has roots in the Space Sector 
dating back as far as 1962. 

 
Bedrijfsgrootte 

We employ 25 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 

   

Eerste verdiep - 255 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Bram Van der Biest 
Prins Boudewijnlaan 7B  | 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 

375+ 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 

   

Eerste verdiep - 223 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Inge Winters 
Borsbeeksebrug 30  | 2600 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 87 collega's. 
Aangezien ChipSoft in volle groei is, kijken wij uit naar nieuwe collega's. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Internationale mogelijkheden 

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

- Modern kantoor 
- Groeiend bedrijf 
- Goed bereikbaar 
- competitief salarispakket waaronder bedrijfswagen + tankkaart 
- 12 ADV-dagen 
- veel ruimte voor autonomie 
- interne en externe opleidingsmogelijkheden 
- informele sfeer met veel sociale activiteiten 
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Cipal Schaubroeck 
 
Cipalstraat 3  
2440 Geel | België 
 
 
www.cipalschaubroeck.be 

   

Gelijkvloers - 014 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Tessa Henckens 
Cipalstraat 3 | 2440 Geel | België 
+32 14 57 63 69 
tessa.henckens@cipalschaubroeck.be | www.cipalschaubroeck.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 Cipal Schaubroeck is al meer dan 30 jaar actief op het vlak van de automatisering 
van overheden. In die periode groeide de groep Cipal Schaubroeck uit tot de grootste en meest 
complete aanbieder van digitale oplossingen voor Vlaamse besturen. Mede dankzij 
decennialange ervaring in de overheidssector - gemeentebesturen, OCMW’s, 
provinciebesturen, intercommunales, AGB, hulpverlenings- en politiezones - kunnen we beroep 
doen op een unieke combinatie van domeinexpertise en grondige kennis van 
overheidsprocessen enerzijds, en een uitgebreid competentiepallet aan ICT kennis en ervaring. 

 
Bedrijfsgrootte 

+/- 600 medewerkers binnen de groep 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Troeven van het bedrijf 

https://jobs.cipalschaubroeck.be/nl 
Voor starters voorzien we een kickstart-traject, waarbij je met veel begeleiding en opleidingen 
gevormd wordt in de richting van jouw keuze. 
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Climagroup 
 
Slachthuiskaai 24  
3500 Hasselt | België 
 
 
www.climagroup.be 

   

Gelijkvloers - 066 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Tineke Claes 
Slachthuiskaai 24  | 3500 Hasselt | België 
+32 473 85 05 07 
jobs@climagroup.be | www.climagroup.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 

Climagroup is het resultaat van een succesvolle samenwerking van zeven verschillende 
bedrijven uit de klimatiseringssector, elk met hun eigen specialisaties en jarenlange 
bekwaamheid. We delen onze kennis, ervaring en passie met elkaar om zo steeds meer voor 
onze klanten te kunnen betekenen. 

 
Bedrijfsgrootte 

Onze groep bestaat uit 7 bedrijven, samen goed voor bijna 250 medewerkers. 
 
Gewenste talenkennis 

Onze bedrijven zijn gevestigd in Vlaanderen, met uitzondering van Climabel in Tubize. 
De voertaal is Nederlands, de collega's in Tubize spreken zowel Nederlands als Frans. 

 
Troeven van het bedrijf 

Climagroup bestaat uit 7 familiebedrijven, waardoor onze waarden nog steeds het DNA van een 
kleine onderneming in zich hebben. 
Dankzij de groep kunnen we ervaring en know-how delen om zo steeds meer voor onze klanten 
te kunnen betekenen: klimaat verzorgen, mensen ontzorgen. 
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Ç 

CMA CGM Belgium 
 
Klipperstraat 15  
2030 Antwerpen | België 
 
 
www.cma-cgm.com 

  

 

Gelijkvloers - 017 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Charis Steenacker 
Klipperstraat 15  | 2030 Antwerpen | België 
ant.csteenacker@cma-cgm.com | www.cma-cgm.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 

CMA CGM Group is de op twee na grootste rederij ter wereld. Wij zijn aanwezig in 160 landen 
via meer dan 755 agentschappen en hebben wereldwijd 110.000 mensen in dienst. Met een 
jonge en gevarieerde vloot van 566 schepen is de CMA CGM Group actief op alle wereldzeeën. 
Wij spelen een centrale rol in de wereldhandel en stellen daarom ons milieu, onze klanten en 
onze werknemers centraal. CMA CGM België, gevestigd in Antwerpen. 

 
Bedrijfsgrootte 

In Antwerpen zijn wij met 208 medewerkers. 
 
Gewenste talenkennis 

In onze organisatie is Nederlands de voertaal tussen collega's en naar onze klanten toe is het 
ook belangrijk om Engels te beheersen. 

 
Troeven van het bedrijf 

CMA CGM Belgium biedt de mogelijkheid om deel uit te maken van een van de wereldleiders 
in de scheepvaart. Wij streven naar maritieme ontwikkeling en ontwerpen logistieke 
oplossingen. 
Wij werken aan een meer respectvolle ontwikkeling van onze planeet en van ieder mens.  
Daarnaast ondersteunen we al onze medewerkers en nemen we deel aan het proces van 
innovatie en digitalisering. 
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Colas Belgium 
 
Antoon Van Osslaan 1 28A 
1120 Brussel | België 
 
 
www.colas.be 

   

Eerste verdiep - 285 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Anja Mentens 
Antoon Van Osslaan 1 28A | 1120 Brussel | België 
+32 499 14 39 52 
anja.mentens@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 is wereldwijd marktleider in wegenbouw. 
Onze missie: het bedenken, bouwen en onderhouden van duurzame transportinfrastructuur.  
Dankzij onze eigen beton- en asfaltcentrales, recyclage-units, modern uitgebreid machinepark 
en bovenal onze continu geschoolde collega's leveren wij steeds topkwaliteit. 
Veiligheid staat steeds op nummer 1, gevolgd door het begeleiden van onze mensen doorheen 
hun carrière in België of in het buitenland. 

 
Bedrijfsgrootte 

Met ruim 1100 werknemers en 5 vestigingen behoort Colas Belgium tot de top 3 in 
infrastructuurwerken en burg. bouwkunde. Naast de aanleg van wegen en stadskernen leveren 
wij projecten op in burg. bouwkunde (funderingen voor windmolenparken, samenwerking met 
Aquafin, bruggen over fietsostrades, …) 

 
Internationale mogelijkheden 

Colas is actief in 50 landen, je kan dus steeds ervaring opdoen in het buitenland, naargelang je 
interesse en je expertise. 

 
Troeven van het bedrijf 

• ons traineeship: het Young Graduate Program, te volgen in elke vestiging in België 
• stageplaatsen: werf, calculatie, topografie, labo, logistiek, ... 
• moderne tools, dynamische werksfeer 
• Tal van doorgroeimogelijkheden 
• Permanente opleidingsmogelijkheden 
• Aantrekkelijk salarispakket met wagen, tankkaart, ... 
• Regionale tewerkstelling 
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Ç 

Colruyt Group 
 
Edingensesteenweg 196  
1500 Halle | België 
 
 
www.colruytgroup.com/nl 

   

Gelijkvloers - 081 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Ellen Van den Abbeele 
Edingensesteenweg 196  | 1500 Halle | België 
+32 2 363 53 43 
selectie@colruytgroup.com | www.colruytgroup.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 

Colruyt Group, dat is meer dan je denkt! Bij de naam Colruyt denken de meeste mensen 
spontaan aan onze winkelactiviteiten. 
Maar wist je dat we bij Colruyt Group ook heel wat andere specialisten in huis hebben?  
Ingenieurs, financiële specialisten, technici, digitale experten, analisten, marketeers ... noem 
maar op. 
"Samen duurzaam meerwaarde creëren door waardengedreven vakmanschap in retail", dat is 
de missie van Colruyt Group. 
Ook zin in een eigenzinnige job met ruime carrière- en doorgroeimogelijkheden? 
Bezoek dan vandaag nog jobsite: jobs.colruytgroup.com 

 
Bedrijfsgrootte 

33.000 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands of Frans 
 
Troeven van het bedrijf 

- Waardengedreven familiebedrijf 
- Blijven leren en ontwikkelen 
- Innovatief 
- Samen-werken en terecht kunnen bij collega's en leidinggevenden 
- Duurzame loopbaan adhv tal van doorgroeimogelijkheden 
- Eigen initatief kunnen nemen 



  
Jobbeurs Campus De Nayer 
Thomas More en KU Leuven 

7 maart 2023 
Bedrijvengids – pagina 60 

Ç 

Comate BVBA 
 
Karel van Lotharingenstraat 4  
3000 Leuven | België 
 
 
www.comate.be 

   

Eerste verdiep - 230 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jekatarina Jaeken 
Karel van Lotharingenstraat 4  | 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 80 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 
- Grote leercurve 
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Ç 

Computacenter 
 
Ikaroslaan 31  
1930 Zaventem | België 
 
 
www.computacenter.com/en-be/who-we-are 

   

Gelijkvloers - 091 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kirsten Pierlé 
Ikaroslaan 31  | 1930 Zaventem | België 
+32 477 21 53 70 
kirsten.pierle@computacenter.com | www.computacenter.com/en-be/who-we-are 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Computacenter is a leading independent provider of IT infrastructure services, with about 18,000 
employees worldwide. 
We work at the heart of digitisation, advising organisations on IT strategy, implementing the 
most appropriate technology and managing our customers infrastructures. 

 
Gewenste talenkennis 

English, Dutch and/or French 
 
Troeven van het bedrijf 

Working at Computacenter Belgium will give you the opportunity to support large multinational 
companies, partner with leading technology companies and collaborate with colleagues in 
Belgium and across the world. 
Our motto is “Small enough to CARE, big enough to COPE”. 
Most people who join us, stay with us. 
They are proud of our reputation and our values as we learn, earn and have fun. 
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Connect Ways 
 
Torenallee 20  
5617 BC Eindhoven | Nederland 
 
 
www.connect-ways.com 

   

Gelijkvloers - 088 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Lucie Orognen 
Torenallee 20  | 5617 BC Eindhoven | Nederland 
+31 6 53 18 52 42 
lucie.orognen@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: rob.hermans@connect-ways.com 

 
Bedrijfsgrootte 

Wij hebben sinds onze opstart een hecht team kunnen vormen van 50 collega's. Allen hebben 
een bachelor of master elektro/mechanica 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 E/M specialisten te werken, die naar alle waarschijnlijkheid ook 
nog dezelfde opleiding hebben genoten. 
Dat geeft enorm veel energie, dat voelt vertrouwt 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 
 
Hazebeekstraat 11  
8531 Hulste | België 
 
 
www.construx.eu/nl 

   

Eerste verdiep - 245 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Astrid Latrez 
Hazebeekstraat 11  | 8531 Hulste | België 
+32 478 44 68 29 
jobs@construx.eu | www.construx.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 

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 190 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 
 
 
contec.be 

   

Gelijkvloers - 070 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Pauline Theunis 
Noorderlaan 125  | 2030 Antwerpen | België 
+32 3 288 37 94 
recruitment@contec.be | 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 +/- 250 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: met glijdende/flexibele uren en telewerkmogelijkheden, plan je zelf je dag in.  
Training: we hebben veel expertise in huis en zorgen er graag voor dat je constant uitgedaagd 
blijft. 
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Continental Automotive Benelux BV 
 
Generaal de Wittelaan 5  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.continental.com 

   

Eerste verdiep - 312-313 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
De Beleyr Mireille 
Generaal de Wittelaan 5  | 2800 Mechelen | België 
+32 15 28 95 11 
au_mn_sm_personeelsdienst@continental.com | www.continental.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 

Continental Automotive te Mechelen behoort tot de Duitse internationale groep Continental 
AG.Vehicle Dynamics 
Met ca. 350 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 

350 werknemers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - Engels - Duits 
 
Internationale mogelijkheden 

Uitdagende en inspirerende jobs in een dynamisch, hoogtechnologisch internationaal bedrijf. 
 
Troeven van het bedrijf 

Een job om trots op te zijn binnen een hoogtechnologisch internationaal bedrijf dat bijdraagt tot 
minder verkeersdoden dankzij de productie van moderne veiligheidsproducten voor de 
automobielsector. 
Uiteraard wil dit zeggen: werken in een propere en aangename productie omgeving. 
Een open bedrijfscultuur waarbij respect, collegialiteit, vernieuwing en kwaliteit hoog in het 
vaandel worden gedragen. 
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Control & Protection Automation 
 
Neerlandweg 26  
2610 Wilrijk | België 
 
 
www.cp-a.be 

   

Gelijkvloers - 103 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Bart Janssen 
Neerlandweg 26  | 2610 Wilrijk | België 
+32 473 27 78 27 
bart.janssen@conprosys.group | www.cp-a.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 

Control & Protection Automation has been engineering and designing for over 45 years as a 
professional systems integrator within industrial automation. 

 
Bedrijfsgrootte 

+20 engineers 
+4 Mio revenu 
+300 customers/projects 

 
Gewenste talenkennis 

Dutch with knowledge of Fench and/or English 
 
Internationale mogelijkheden 

Projects in Benelux, Germany, France and outside of Europe for specific niche integrations 
 
Troeven van het bedrijf 

Hands-on, lean and mean 
Always looking to delveop our people in line with our customers' wants and needs 
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Crestron Europe 
 
Oude Keerbergsebaan 2  
2820 Bonheiden | België 
 
 
www.crestron.com 

   

Eerste verdiep - 320 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Marissa Kampert 
Oude Keerbergsebaan 2  | 2820 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 

   

Gelijkvloers - 006 
 
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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Cryns Carrosserie Center 
 
Vredebaan 79 C  
2640 Mortsel | België 
 
 
www.cryns.be/nl 

   

Gelijkvloers - 097 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Aimée Natadiredja 
Vredebaan 79 C  | 2640 Mortsel | België 
+32 3 304 72 87 
HRM@cryns.be | www.cryns.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 

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 

Cryns 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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Cummins 
 
Catenbergstraat 3  
2840 Rumst | België 
 
 
www.cummins.com 

   

Gelijkvloers - 051 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Bongani Tshabalala 
3rd Floor 10 Eastbourne Terrace, Paddington, London, England, W2 6LG 3 
+44 14 84 83 23 71 |  
bongani.tshabalala@cummins.com | www.cummins.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 

Cummins Inc. is a global power leader with complementary business segments that design, 
manufacture, distribute and service a broad portfolio of power solutions. 
Our culture is one that believes in POWERING YOUR POTENTIAL. 
We provide global opportunities to develop your career, make your community a better place 
and work alongside today’s most innovative thinkers to solve the world’s toughest problems. 
We believe in flexibility for you to explore your passions and make an impact through meaningful 
work within our diverse workforce. 

 
Bedrijfsgrootte 

59900 employees world wide 
 
Gewenste talenkennis 

English, Dutch, French, German, Italian, Spanish, Polish, Swedish and many more 
 
Internationale mogelijkheden 

Existence in over 190 countries in various regions including: 
1. Europe 
2. Africa 
3. Middle East 
4. India 
5. America 
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Cyclops 
 
Stationsstraat 55  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.cyclopscompany.com 

   

Gelijkvloers - 018 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Hanit Terrahi 
Stationsstraat 55  | 2800 Mechelen | België 
+32 15 34 77 75 
hanit.terrahi@cyclopscompany.com | www.cyclopscompany.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 

Cyclops biedt aan industriële bedrijven complete engineering, procurement en project 
management (EPCM) diensten "van eerste idee tot opstart". Als flexibele en onafhankelijke 
partner analyseren en realiseren wij elk project in nauwe relatie met de klant, waarbij wij de 
ownership van het project op ons nemen, een geïntegreerde projectaanpak toepassen en alleen 
de juiste middelen met de juiste ervaring en vaardigheden inzetten. 

 
Bedrijfsgrootte 

Cyclops heeft op dit moment 55 medewerkers en veel groei ambitie. 
 
Gewenste talenkennis 

NL-ENG-(FR) 
 
Internationale mogelijkheden 

Projecten in het buitenland mogelijk. 
 
Troeven van het bedrijf 

Fijne collega's 
Informele bedrijfscultuur 
Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling 
Diverse sectoren en projecten 
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D'Ieteren Academy 
 
Maliestraat 50  
1050 Brussel | België 
 
 
www.dieteren.be/nl 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Blearta Lokaj 
Maliestraat 50  | 1050 Brussel | België 
+32 470 10 85 65 
bllokaj@dieteren.be | www.dieteren.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 

D’Ieteren is de importeur van de automerken uit de Volkswagen Groep (Porsche, Audi, Skoda, 
Volkswagen, Seat, Cupra, etc.) en heeft een breed netwerk aan concessies in België. 
In een wereld vol verandering bereiden wij de toekomst voor en de transitie naar 
elektromobiliteit. 
De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn. 
Ons netwerk willen wij versterken met nieuwe technische talenten die een passie hebben voor 
de automobiel sector die mee aan de wereld van verandering wil bijdragen. 

 
Bedrijfsgrootte 

> 1000 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - Frans - Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

enkel in België actief 
 
Troeven van het bedrijf 

- Een groot netwerk met een waaier aan topmerken gespreid over België waarbij jobzekerheid 
gegarandeerd is 
- Opleidingen georganiseerd door D'Ieteren Academy om jou steeds op de hoogte te houden 
over de nieuwste technologieën 
- D'Ieteren als importeur wil een hoofdrol in de evolutie van een vlotte en duurzame mobiliteit 
voor iedereen spelen. 
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DAF Trucks N.V. 
 
Hugo van de Goeslaan 1  
5643 TW Eindhoven | Nederland 
 
 
www.daf.com/en 

   

Eerste verdiep - 228 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Evy Jacobs 
Hugo van de Goeslaan 1  | 5643 TW Eindhoven | Nederland 
+31 4 02 14 29 86 
recruitment@daftrucks.com | www.daf.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 

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

   

Gelijkvloers - 034 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Inka Mijnendonckx 
Lilsedijk 50  | 2340 Beerse | België 
+32 14 62 22 11 
jobs@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 Technics (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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Ç 

De Cronos Groep 
 
Veldkant 33 A 
2550 Kontich | België 
 
 
cronos-groep.be 

   

Eerste verdiep - 268 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Ann Van Turnhout 
Veldkant 33 A | 2550 Kontich | België 
+32 478 78 79 96 
ann.vanturnhout@cronos.be | cronos-groep.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 is the Cronos Group mission to continuously track the latest and most valuable information 
and communication technology. 
Through a constant investment in new technology we gain knowledge and through working 
together with early adopters we gain experience. 

 
Bedrijfsgrootte 

To complete our mission we are looking for professionals who have a passion for technology, 
excellence, focus on client satisfaction. 
Our unique entrepreneurial-driven culture empowers our professionals to constantly innovate 
and make decisions. 

 
Gewenste talenkennis 

Dutch, English, French is a plus 
 
Internationale mogelijkheden 

Benelux 
 
Troeven van het bedrijf 

ondernemend, 
creatief, 
innovatief 
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Ç 

De Lijn 
 
Motstraat 20  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.delijn.be 

   

Eerste verdiep - 325 
 
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 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (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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Ç 

De Mobiliteitsmakelaar 
 
Steenweg Op Mol 24  
2300 Turnhout | België 
 
 
www.demobiliteitsmakelaar.be 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Joost Van Herck 
Steenweg Op Gierle 383  | 2300 Herentals | België 
+32 14 15 19 50 | +32 491 86 12 26 
joost.vanherck@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 en Kia 
verdelen: Autobedrijf Deckx-Team (Turnhout), Kia Turnhout, Garage Verellen (Geel), Garage 
Hermans (Herentals), Liers Autocenter (Lier) en Garage Verschaeren (Heist-op-den-Berg). 
We bieden topservice en zoeken steeds naar aanvullende mobiliteitsoplossingen om antwoord 
te bieden op de veranderingen en uitdagingen in de sector van mobiliteit. 

 
Bedrijfsgrootte 

In totaal werken we met meer dan 200 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, zonder dagelijkse files van en naar het werk, in een omgeving 
met de korte lijnen van een KMO, maar met groeimogelijkheden van een groot bedrijf. 
De toffe collega's krijg je er gratis bij! 
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Ç 

Dekimo Leuven NV 
 
Rijschoolstraat 11  
3000 Leuven | België 
 
 
www.dekimo.com 

   

Eerste verdiep - 229 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Johan Van Eemeren 
Rijschoolstraat 11  | 3000 Leuven | België 
+32 16 44 14 14 
johan.vaneemeren@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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delaware 
 
Kapel ter Bede 86  
8500 Kortrijk | België 
 
 
www.delaware.pro/en-be/careers 

   

Gelijkvloers - 106 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Anaïs Bonnaffé 
Kapel ter Bede 86  | 8500 Kortrijk | België 
+32 468 46 76 06 
recruitment@delaware.pro | www.delaware.pro/en-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 

At delaware, we’ll offer you the perfect blend to kick-start your career. 
The ingredients? A well-balanced mix of business, IT, and consultancy. 
Who are we? We are delaware: an IT consultancy company. 
We like to bring out the best in technology (and in people!) to help our customers improve their 
business processes. 
We truly believe that innovation and technology go hand in hand, so we’re always on the lookout 
for new, exciting tools. 
Either way, as consultants, we take pride in the solutions we build and the services we offer. 

 
Bedrijfsgrootte 

We're a Belgian-based company that has grown into a multinational with +3000 employees 
throughout the past 20 years. 

 
Gewenste talenkennis 

English is a must-have, French and/or Dutch are nice-to-have. 
 
Internationale mogelijkheden 

Yes, we're active in 14 countries, including Belgium, Luxembourg, France, UK, US, China, and 
Brazil. 

 
Troeven van het bedrijf 

Every starter at delaware takes part in our infamous Analyst Bootcamp, an intensive 4-week 
track packed with trainings and workshops. 
You’ll take a deep dive into the technologies you’ll be working with and boost your soft skills 
during social get-togethers, team buildings and business games. 
Sounds fun, right? 
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Ç 

Deloitte Belgium 
 
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J 
1930 Zaventem | België 
 
 
www2.deloitte.com/be/en.html 

   

Eerste verdiep - 246 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Hanne Theunis 
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J | 1930 Zaventem | België 
+32 2 600 63 79 
begraduatesrecruitment@deloitte.com | www2.deloitte.com/be/en.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 

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 6000 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 

  
 

Virtuele jobbeurs 
 
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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Ç 

DEME 
 
Haven 1025, Scheldedijk 30  
2070 Zwijndrecht | België 
 
 
www.deme-group.com 

   

Eerste verdiep - 323 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Fien De Corte 
Haven 1025, Scheldedijk 30  | 2070 Zwijndrecht | België 
+32 3 253 35 42 
De.Corte.Fien@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 
 
 
democogroup.com/nl/democo 

   

Eerste verdiep - 332 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Joke Pauwels 
Herkenrodesingel 4b  | 3500 Hasselt | België 
+32 11 22 45 26 
joke.pauwels@democo.be | democogroup.com/nl/democo 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (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 

   

Gelijkvloers - 050 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Birgit Willems 
Industrieweg 124  | 9032 Wondelgem | België 
+32 9 254 01 26 
birgit.willems@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 

Welkom bij de Do-Dreamers! 
De laatste tien jaar is Denys uitgegroeid tot een internationale groep met 1800 medewerkers.  
Denys streeft naar organische groei gefundeerd op drie pijlers: diversificatie, innovatie en 
internationalisatie. 

 
Bedrijfsgrootte 

Aantal medewerkers: 1800 
 
Gewenste talenkennis 

Een minimum: Nederlands, Frans en/of Engels 
Een troef: Duits 

 
Internationale mogelijkheden 

Do-Dreamen zonder grenzen 
Hét antwoord op onze gediversifieerde groei is internationale expansie. 
Vandaag hebben we een stevige voet aan de grond in Europa, Noord-Afrika en Afrika ten zuiden 
van de Sahara, en verkennen we volop Canada, het Midden-Oosten en Azië. 

 
Troeven van het bedrijf 

Welkom bij de Do-Dreamers: Do-Dreamers zijn mensen die hun dromen waarmaken, én die 
van anderen. 
Werken bij Denys is dan ook actief DoDreamen, want de liefde voor onze projecten, maakt van 
ons ambitieuze, actiegerichte werkers en dromers. 
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DHL Aviation NV 
 
Vliegveld 117  
1820 Steenokkerzeel | België 
 
 
careers.dhl.com/global/en 

  
 

Gelijkvloers - 035 
 
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 1800 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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Dosign Engineering 
 
Uitbreidingstraat 60  
2600 Berchem | België 
 
 
www.dosign.com/nl-be 

   

Gelijkvloers - 062 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Victor Hofmans 
Uitbreidingstraat 60  | 2600 Berchem | België 
+32 3 292 91 00 | +32 470 58 71 56 
victor.hofmans@dosign.com | www.dosign.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 

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 drie dingen belangrijk: begeleiding, opleiding en de één-op-één match. 
Begeleiding: Heb je vragen over de arbeidsmarkt? Vragen of vakantie, jeugdverlof, ... We 
kunnen als adviesbureau hier jou bij helpen! 
Opleidingen: Ons internationaal opleidingsinstituut biedt hoogwaardige en diepgaande 
opleidingen aan. 
Één-op-één match: we gaan samen kijken naar wat jouw droomjob precies inhoudt. 

 
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 7  
1560 Hoeilaart | België 
 
 
www.dpsgroupglobal.com 

   

Gelijkvloers - 032 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Deborah Willems 
Ildefonse Vandammestraat 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 

Arcadis 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 specialized 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. 



  
Jobbeurs Campus De Nayer 
Thomas More en KU Leuven 

7 maart 2023 
Bedrijvengids – pagina 88 

Ç 

DRAEGER MEDICAL BELGIUM 
 
Heide 10  
1780 Wemmel | België 
 
 
www.draeger.com 

   

Gelijkvloers - 073 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Claudia Michiels 
Heide 10  | 1780 Wemmel | België 
+32 2 462 63 08 | +32 475 70 68 54 
claudia.michiels@draeger.com | www.draeger.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 

Dräger is een internationale leider op het gebied van medische en veiligheidstechniek. 
Bij Medical is het verbeteren van de kritische zorg wat ons drijft. Om welke acute care gebied 
in het ziekenhuis het ook gaat: de neonatale zorg afdelingen, operatiekamer, intensive care of 
spoedeisende hulp, onze producten en diensten helpen bij het redden, beschermen en 
ondersteunen van levens. 
Dräger Safety biedt bedrijven en hun werknemers bescherming, ondersteuning en 
reddingsmiddelen tijdens het werken in gevaarlijke omgevingen: ademluchtapparatuur, 
maskers en filters, alcohol- en drugdetectie en gasdetectie. 

 
Bedrijfsgrootte 

Wereldwijd zijn er meer dan 16 000 werknemers actief bij Dräger. 
Dräger is vertegenwoordigd in meer dan 190 landen en in meer dan 50 landen heeft Dräger een 
eigen sales- en serviceorganisatie. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - Engels - Duits - Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

Overal ter wereld vertrouwen mensen op onze producten: state-of-the-art technologie die 
techniek verenigt met de digitale toekomst. 
Met ruim 130 jaar ervaring, de bevlogenheid en gedurfde ideeën van meer dan 16 000 
werknemers is het ons streven om technologie om te zetten in 'Technology for Life'. 

 
Troeven van het bedrijf 

Bij Dräger werken mensen met verschillende talenten. Iedereen kan zich verder ontwikkelen.  
Of je nu als professional op zoek bent naar nieuwe uitdagingen of werkervaring wilt opdoen als 
starter. 
Elke medewerker is belangrijk voor ons bedrijf. Zonder hun inzet, motivatie en toewijding zouden 
wij niet zijn wat wij vandaag zijn: een wereldleider in medische en veiligheidstechniek. 
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DSM Consulting NV 
 
Antwerpsestraat 148  
2500 Lier | België 
 
 
www.dsmconsulting.be 

   

Eerste verdiep - 224 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Charlotte Wouters 
Antwerpsestraat 148  | 2500 Lier | België 
+32 3 411 27 27 
Charlotte@dsmconsulting.be | www.dsmconsulting.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 

 DSM Consulting NV is een accountants- en fiscaal kantoor en is gevestigd te Lier. 
Door onze verschillende interne expertises, zijn wij een voorloper op het vlak van fiscaal-
juridische vraagstukken. 
Wij zijn gepassioneerd door accountancy én fiscaliteit. 

 
Bedrijfsgrootte 

We verwelkomen je graag in ons gedreven team van 14 medewerkers die staan voor expertise, 
klantgerichtheid én zelfstandig werken. 
Al onze medewerkers staan dicht bij onze klanten. 
 

Gewenste talenkennis 
Je spreekt vloeiend Nederlands en kan je behelpen in het Frans en Engels. 
 

Troeven van het bedrijf 
Naast het zorgen voor een optimale dienstverlening voor onze klanten, zorgen wij ook voor de 
best mogelijke werkomstandigheden voor onze medewerkers. 
Wij bieden je een job binnen een aangename werkomgeving met een aantrekkelijke en 
competitieve verloning en doorgroeimogelijkheden die aansluiten bij jouw wensen en 
kwaliteiten. 
Daarnaast mag je een flexibiliteit verwachten in werkuren en werkplek. 
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Duvel Moortgat 
 
Breendonk-Dorp 58  
2870 Puurs-Sint-Amands | België 
 
 
www.duvelmoortgat.com/en 

   

Gelijkvloers - 092 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
An-Sofie Buyens 
sollicitatie@duvel.be | www.duvelmoortgat.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 

Duvel Moortgat is een onafhankelijke groep van authentieke ambachtelijke brouwerijen, 
vastbesloten om een leidende positie in te nemen in speciaalbieren. 
De vierde generatie van de familie Moortgat heeft voortdurend geïnvesteerd in de brouwerij met 
als doel: hoge kwaliteit behouden én nog verbeteren. 
Die zin voor kwaliteit is onlosmakelijk verbonden met een passie voor het brouwersvak. 

 
 
Internationale mogelijkheden 

Werken voor Duvel Moortgat is werken voor een familiebedrijf dat overloopt van de 
kwaliteitsvolle bieren. 
Bijna 2.000 collega's van Puurs tot Shanghai zetten zich elke dag met een vat vol goesting in 
voor topbieren zoals Duvel, De Koninck, Vedett en Chouffe. 
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E.D.&A. 
 
Franseweg 20  
2980 Kalmthout | België 
 
 
www.edna.eu 

   

Gelijkvloers - 053 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Koen Verschaeve 
Franseweg 20  | 2980 Kalmthout | België 
+32 3 620 18 18 
k.verschaeve@edna.eu | www.edna.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 

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 110 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. 
Recent beschikken we ook over een kantoor te Geel, waar je als Hardware Design Engineer of 
Embedded Software Engineer aan de slag kunt. 
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EASI 
 
Havenkant 6  
3000 Leuven | België 
 
 
easi.net/nl 

   

Gelijkvloers - 009 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Felix De Smet 
Havenkant 6  | 3000 Leuven | België 
+32 497 77 72 96 
f.desmet@easi.net | 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, 8x 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 

470 werknemers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
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 

   

Gelijkvloers - 074 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nancy Van Heurck 
Diestsevest 32 2B | 3000 Leuven | België 
+32 16 39 56 11 
jobs@easics.com | 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 

35 
 
Gewenste talenkennis 

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 27A  
1060 Brussel | België 
 
 
eiffagebenelux.be 

   

Eerste verdiep - 329 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Eline Princen 
Brugmannlaan 27A  | 1060 Brussel | België 
+32 2 543 45 46 | +32 468 49 02 48 
eline.princen@eiffage.com | 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 doorgroei-
mogelijkheden biedt en actief is in verschillende projecten, waarbij we ondernemingszin en zin 
voor initiatief steeds vooropstellen bij onze werknemers. 
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elekti bv 
 
Bruggestraat 72  
8930 Menen | België 
 
 
www.elekti.be 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Stefaan Gernaey 
Bruggestraat 72  | 8930 Menen | België 
+32 56 51 54 50 | +32 496 19 11 19 
stefaan@elekti.be | www.elekti.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 

Je studeert binnenkort af als industrieel ingenieur in de afstudeerrichting elektromechanica, 
elektronica-ICT, bouw, chemie , ontwerp- en productietechnologie of welding? 
Ben je nieuwsgierig naar jouw carrièrekansen en toekomstmogelijkheden? 
Elekti. bouwde een stevige reputatie op in haar groot en gevarieerd netwerk van technologische 
bedrijven. 

 
Bedrijfsgrootte 

elekti. is een advies- en selectiekantoor die zich focust op jobs en loopbaanbegeleiding specifiek 
voor ingenieurs en technische bachelors. 
Ons team van consultants is zelf ingenieur van opleiding. 

 
Gewenste talenkennis 

Wij staan onze klanten en kandidaten te woord in het Nederlands, Frans of Engels. 
 
Internationale mogelijkheden 

Onze klanten zijn zowel kleine als grote ondernemingen met vestigingen in binnen- en 
buitenland. 

 
Troeven van het bedrijf 

Onze kennis van technische functies binnen bedrijven is groot: we spreken van ingenieur tot 
ingenieur. 
Wij streven met onze waarden: positiviteit, vriendelijkheid en respect steeds naar duurzame 
relaties. 
Wij starten met een verkennend gesprek waarbij we luisteren naar jouw kennis, ervaring en 
verwachtingen en geven je waardevol advies en frisse ideeën terug. 
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Elia Belgium 
 
Keizerslaan 20  
1000 Brussel | België 
 
 
jobs.eliagroup.eu/elia/?locale=nl_NL 

   

Eerste verdiep - 227 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Shanna Jacobs 
Keizerslaan 20  | 1000 Brussel | België 
+32 2 546 70 60 
jobs@elia.be | jobs.eliagroup.eu/elia/?locale=nl_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 

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 GROUP 
 
Saffierstraat 5 Unit 12C 
2200 Herentals | België 
 
 
www.elmos.be/nl/over-ons/elmos-group 

   

Gelijkvloers - 056-057 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kathleen Preso 
Saffierstraat 5 Unit 12C | 2200 Herentals | België 
+32 15 28 51 80 | +32 476 24 83 92 
kathleen.preso@elmos.be | www.elmos.be/nl/over-ons/elmos-group 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (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 280 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 voor hun verdere carrière bij de werkgever. 

 
Bedrijfsgrootte 

Meer dan 300 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - Frans - Engels 
 
Troeven van het bedrijf 

- Familiale bedrijfscultuur 
- Menselijke aanpak 
- Loopbaanbegeleiding 
- Competitieve verloning 
- Events 
- Opleidingen 
- ... 
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Endress+Hauser 
 
Carlistraat 17-19  
1140 Brussel (Evere) | België 
 
 
www.endress.com 

   

Gelijkvloers - 049 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Chiraz Jeffali 
Carlistraat 17-19  | 1140 Brussel (Evere) | België 
+32 472 02 59 50 
chiraz.jeffali@endress.com | www.endress.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 

Endress+Hauser is a global leader in measurement instrumentation, services and solutions for 
industrial process engineering. 
We are an international Swisss company with a great company culture and strong values 
situated in Brussels. 
As we continue to grow at Endress+Hauser, we take pride in our flexibility and wide variety of 
career paths available to our employees, helping our professionals continue to develop and 
grow in order to meet their long-term career aspirations. 

 
Bedrijfsgrootte 

< 100 
 
Gewenste talenkennis 

Dutch French English 
 
Internationale mogelijkheden 

Joining the people for process automation is growing your career within an international 
environment that encourages you to learn every day and have fun in what you do. 
Our values: Commitment, Excellence, Sustainability and Friendliness drive our culture and you’ll 
notice this from the first day. 

 
Troeven van het bedrijf 

Great atmosphere 
High skilled and super friendly people 
Lots of learning possibilities 
Accessible management team 
Global leader in measurement instrumentation 
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Engi Talents 
 
Beneluxpark 26 46 
8500 Kortrijk | België 
 
 
engitalents.com 

  

 

Gelijkvloers - 027 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Machteld Schouteden 
Ardooisesteenweg 260  | 8800 Roeselare | België 
+32 479 43 84 66 
machteld.schouteden@engitalents.com | engitalents.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 1995 zijn we gespecialiseerd in projectsourcing van technisch talent. 
Onder de naam MIDES groeiden we uit tot een begrip in België en Nederland. Na 25 jaar ruilden 
we onze naam in voor Engi Talents en sloten we ons aan bij de grotere groep House of Talents.  
Dit met dezelfde ervaring aan boord, maar met een frisse wind. 
Met onze meer dan 25 jaar expertise focussen we ons op CAD consultancy en Project 
consultancy. Niches waarin onze ENGI'neers dag na dag het verschil maken en opdrachten en 
projecten tot een goed einde brengen. 
Dit doen we flexibel, op maat en op projectbasis. 

 
Bedrijfsgrootte 

300 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels, Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

Wij hebben kantoren in België en Nederland. 
 
Troeven van het bedrijf 

Geen opdracht is hetzelfde, wij zorgen voor variatie en uitdaging. 
Je kan proeven van verschillende sectoren in uiteenlopende bedrijven. 
Daarnaast heb je een intern team dat voor jou klaarstaat. 
Dompel je onder in het groepsgevoel, maar dop je eigen boontjes op de werkvloer. 
Daarnaast kun je rekenen op opleidingen, interessante technische seminaries en andere 
evenementen. 
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ENGIE 
 
Simon Bolivarlaan 34  
1000 Brussel | België 
 
 
www.engie.be 

   

Eerste verdiep - 300 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jürgen Thomas 
Simon Bolivarlaan 34  | 1000 Brussel | België 
jurgen.thomas@engie.com | www.engie.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 

ENGIE zoekt heel wat collega’s om mee te werken aan een koolstofneutrale toekomst. 
Geloof erin! 
Zet de stap naar een job bij ENGIE. 
Om leider van de koolstofneutrale transitie in België te worden, beheerst ENGIE alle beroepen 
uit de energiesector: van energieproductie tot onderhoud van complexe installaties, van 
engineering tot het bouwen van nieuwe installaties, van onderzoek en innovatie tot het 
optimaliseren van ieders verbruik. 
Onze 7000 medewerkers in België bouwen aan een betere toekomst voor onze planeet. 
Aan een betere toekomst voor ons allemaal! 

 
Bedrijfsgrootte 

Multinational 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans (+ Engels) 
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Equans 
 
Simon Bolivarlaan 34-36  
1000 Brussel | België 
 
 
jobs.equans.be/nl 

   

Eerste verdiep - 301 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Equans Talent Acquisition 
Simon Bolivarlaan 34-36  | 1000 Brussel | België 
staffing@equans.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 is de referentie voor multitechnische installaties en onderhoudsdiensten en maakt deel 
uit van de groep Bouygues. 
In ons bedrijf ontwerpen, installeren en leveren we op maat gemaakte oplossingen en diensten 
om de infrastructuur, uitrustingen, systemen en technische processen van onze klanten te 
verbeteren. 
Onze ambitie? Bedrijven en overheden begeleiden bij hun energie-, digitale en industriële 
transitie. 
Je komt bij ons terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving waarin je jouw skills 
verder kan ontplooien en in contact komt met de nieuwste technologieën! 

 
Bedrijfsgrootte 

10 000 werknemers in België 
 
Gewenste talenkennis 

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

Een job bij Equans betekent: 
- professionele kansen grijpen die je de mogelijkheid geven om te groeien 
- meewerken aan gevarieerde projecten die ertoe doen 
- deel uitmaken van een team van gemotiveerde collega’s die klaarstaan voor mekaar  
Daarnaast krijg je van ons een competitief salaris in lijn met je opleiding & ervaring en tal van 
voordelen. 
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ERIKS 
 
Boombekelaan 3  
2660 Hoboken - Antwerpen | België 
 
 
eriks.be/nl/ 

   

Eerste verdiep - 211 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Ywain Donnay 
Boombekelaan 3  | 2660 Hoboken - Antwerpen | België 
+32 490 44 08 27 
ywain.donnay@eriks.be | eriks.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 gespecialiseerde industriële dienstverlener, dat is ERIKS. Overal ter wereld bieden we, 
naast een breed scala aan hoogwaardige werktuigbouwkundige componenten ook technische 
en logistieke diensten aan alle takken van de industrie. In de loop der jaren hebben wij 
diepgaande kennis opgedaan op het gebied van afdichtingen en rubbertechniek, industriële 
kunststoffen, stromingstechniek, aandrijftechniek en gereedschappen, onderhoud en 
veiligheidsproducten. ERIKS voert ook eigen merken. Met ons brede productassortiment helpen 
wij onze klanten hun total cost of ownership te verlagen. 

 
Bedrijfsgrootte 

In België telt ERIKS ongeveer een 550-tal medewerkers verspreid over verschillende locaties: 
Hoboken, haven van Antwerpen, Mol, Asse, Moorsele, Gosselies. 
Wereldwijd telt ERIKS ongeveer 6000 medewerkers. 

 
Gewenste talenkennis 

De voertaal binnen ERIKS en met onze klanten is voornamelijk het Nederlands. 
Kennis van het Engels, Frans of Duits is uiteraard wel een sterke plus! 

 
Internationale mogelijkheden 

ERIKS is actief in 27 landen verspreid over de hele wereld. We maken ook deel uit van SHV 
Holdings, een multinationaal familiebedrijf met een enorme verscheidenheid aan activiteiten.  
SHV is gevestigd in Nederland en is aanwezig in meer dan 60 landen met meer dan 60.000 
medewerkers. 

 
Troeven van het bedrijf 

Een afwisselende en inspirerende baan in een team bij een innovatieve multinational met een 
informele sfeer. Naast een marktconform loon aangevuld met extralegale voordelen, biedt Eriks 
een gezonde en innovatieve omgeving waarbinnen zelfontplooiing zowel op vaktechnisch als 
persoonlijk vlak vooropstaat. 
ERIKS is een ambitieuze groep met een open werksfeer en een sterke teamgeest. 
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ETEX GROUP 
 
PassPort Building 1K - Brussel Nationale Luchthaven 1 K 
1930 Zaventem | België 
 
 
www.etexgroup.com 

   

Gelijkvloers - 042 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Doris Seidel 
PassPort Building 1K - Brussel Nationale Luchthaven 1 K | 1930 Zaventem | België 
+32 485 20 92 22 
doris.seidel@etexgroup.com | www.etexgroup.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 looking for young talented engineers to work on Etex projects. 
They should also be ready to be fast learners, still keeping strong critical judgment channeled 
to action and execution. 

 
Bedrijfsgrootte 

More than 13.500 employees worldwide 
 
Gewenste talenkennis 

English (Dutch, French and German) 
 
Internationale mogelijkheden 

There is a possibility to work in France (several sites) 
 
Troeven van het bedrijf 

We are offering you to join our Future Talent program meaning working on different projects 
meaning mixing and developing leadership and engineering skills. 
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Evoke Belgium 
 
Posthofbrug 6-Aug  
2600 Berchem | België 
 
 
www.evokestaffing.com 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sara Van den Heuvel 
Posthofbrug 8-Sep  | 2600 Berchem | België 
+32 492 37 36 91 
svdheuvel@evokestaffing.be | https://evokestaffing.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 

Evoke Belgium is dé expert in projectsourcing voor startende en ervaren professionals in de 
Technologie en Corporate Services. 
Met 17 jaar ervaring in Nederland breiden we onze business uit in België en Duitsland. 
Onze 500 Evokers werken dagelijks aan mooie projecten in hun vakgebied van oa Supply 
Chain, Maintenance en Field Services, IT en Finance. 
Stuk voor stuk gemotiveerde professionals die denken in oplossingen, graag groeien en het 
verschil maken in hun vak en de toekomst. 

 
Bedrijfsgrootte 

500 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

België, Nederland, Duitsland 
 
Troeven van het bedrijf 

Vanaf de eerste kennismaking geven we jouw carrière een kickstart door je echt te leren 
kennen. 
Samen met je carrièrecoach, de relatiemanager, werken we een groei- en ontwikkelingsplan uit, 
aangepast aan jouw behoeften. 
Bovendien kan je rekenen op een uitgebreid loonpakket boven het marktgemiddelde. 
Je hoort het, we stellen onze mensen echt centraal. 
Evoke Centers You! 
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Exellys nv 
 
Motstraat 32  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.exellys.com 

   

Eerste verdiep - 296 
 
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. 

 
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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ExxonMobil 
 
Polderdijkweg 3  
2030 Antwerpen | België 
 
 
www.exxonmobil.com 

   

Eerste verdiep - 265-266 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Annemie Halsberghe 
Polderdijkweg 3  | 2030 Antwerpen | België 
+32 3 790 43 42 | +32 475 67 15 09 
annemie.halsberghe@exxonmobil.com | www.exxonmobil.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 

ExxonMobil is één van 's werelds grootste beursgenoteerde energieleveranciers en chemische 
fabrikanten. Het bedrijf ontwikkelt en past nieuwe technologieën toe om veilig en verantwoord 
te voldoen aan 's werelds groeiende behoefte aan energie en hoogwaardige chemische 
producten. 

 
Bedrijfsgrootte 

In de Benelux heeft ExxonMobil twee raffinaderijen, zeven chemische fabrieken, een 
Technologiecentrum voor research & development, mengfabriek voor smeeroliën en het 
regionale hoofdkantoor. 

 
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 https://jobs.exxonmobil.com/ 
 
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. 
ExxonMobil zoekt opmerkelijke talenten en begeleidt hen in hun professionele ontwikkeling. 
We moedigen onze werknemers aan om initiatief te nemen en innovatief te zijn. 
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EY 
 
De Kleetlaan 2  
1831 Diegem | België 
 
 
eycareers.be 

   

Eerste verdiep - 278 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nina Delvaulx 
De Kleetlaan 2  | 1831 Diegem | België 
+32 479 32 05 40 
nina.delvaulx@be.ey.com | eycareers.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 

As a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services, we hire and develop the 
most passionate people in their field to help build a better working world. 
This starts with a culture that believes in giving you the training and opportunities to make things 
better. 
This is what makes us different and renders working here a unique, lifetime experience. 
We will show you what’s possible, so you’ll see opportunities where others see challenges. 
With our help, you can make a meaningful impact, your way. 
The exceptional EY experience, it's yours to build. 

 
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 
 
Poortakkerstraat 93  
9051 Gent | België 
 
 
www.jobpol.be 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Mario Scheys 
Poortakkerstraat 93  | 9051 Gent | 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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Federale Verzekering 
 
Stoofstraat 12  
1000 Brussel | België 
 
 
www.federale.be/nl 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sarah/Fanny Hermans/Saitas 
Stoofstraat 12  | 1000 Brussel | België 
+32 2 509 01 97 
jobs@federale.be | www.federale.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 Federale Verzekering onderscheiden we ons door onze zelfstandige structuur van het type 
“onderlinge verzekeringsonderneming” waardoor wij onze klanten laten delen in de winst onder 
de vorm van restorno’s. 
Federale Verzekering is dus niet zomaar een verzekeringsonderneming. 
Al meer dan 100 jaar kiezen we voor de menselijke aanpak, en dat voel je, ook als werknemer. 
Zo beheren al onze collega’s hun dossiers van A tot Z. 
Op die manier krijgt iedereen de kans om een brede vakkennis op te doen. 
En zoals we dicht bij onze klanten staan, werken we ook nauw samen met elkaar. 

 
Bedrijfsgrootte 

+/- 650 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

NL en/of FR 
 
Internationale mogelijkheden 

Je komt terecht in een 100% Belgische en onafhankelijke groep, van het type coöperatieve en 
onderlinge, op mensenmaat. 

 
Troeven van het bedrijf 

Snel impact maken 
Je maakt deel uit van een typische en specifieke bedrijfscultuur: aangename sfeer en collegiale 
manier van werken. 
Je komt terecht in een groep waar het management zeer toegankelijk is en dicht bij zijn 
werknemers staat. 
Federale Verzekering hecht veel belang aan een goede balans tussen werk en privéleven voor 
haar werknemers. 
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Ferranti Computer Systems 
 
Romeynsweel 7  
2030 Antwerpen | België 
 
 
www.ferranti.be & www.mecoms.com 

   

Gelijkvloers - 020 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kim Lucas 
Romeynsweel 7  | 2030 Antwerpen | België 
+32 3 540 49 11 | +32 486 30 53 15 
kim.lucas@ferranti.be | www.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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Finvision 
 
Potvlietlaan 4  
2600 Berchem | België 
 
 
www.finvision.be/nl 

   

Gelijkvloers - 086 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Anouk Stinkens 
Potvlietlaan 4  | 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. We zijn op zoek naar jong talent met goesting om erin te vliegen. Je zet je tanden 
in uitdagende finance projecten. Daarbij bieden een informele werksfeer en ultrakorte 
contactlijnen met je collega's jou een stimulerende boost. 

 
Bedrijfsgrootte 

185 medewerkers zetten elke dag hun beste beentje voor bij klanten of vanuit onze kantoren in 
Antwerpen, Brussel, Hasselt, Sint-Niklaas en Waregem. 

 
Gewenste talenkennis 

Een zeer goede kennis van het Nederlands is belangrijk voor zowel de interne communicatie, 
als in communicatie met onze klanten. 

 
Troeven van het bedrijf 

Bij Finvision zetten we in op mensen. 
Als medewerker sta jij centraal en kom je terecht in een vlakke structuur waar open 
communicatie van groot belang is. 
Je krijgt de kans om een individueel traject te belopen, waarin rekening wordt gehouden met 
jouw interesse. 
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Fluvius SO 
 
Brusselsesteenweg 199  
9090 Melle | België 
 
 
jobs.fluvius.be 

   

Gelijkvloers - 099 
 
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. Tot bij iedereen.  
Energie, energieprijzen, energietransitie. Slimme netten, slimme steden, slim verbruik. 
Allemaal grote woorden, maar bij Fluvius worden ze tastbaar. 
In concrete en erg uiteenlopende projecten. 
Gedragen door onze medewerkers. 

 
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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Fujitsu 
 
Square Marie Curie 12  
1070 Brussel | België 
 
 
www.fujitsu.com/global/about 

   

Eerste verdiep - 209 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Inge Picalausa 
Square Marie Curie 12  | 1070 Anderlecht | België 
Inge.Picalausa@fujitsu.com | https://www.chrly.be/first-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 

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 ons aan het juiste 
adres. 
Let's go! 
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Geo Square NV 
 
Prins Boudewijnlaan 41  
2650 Edegem | België 
 
 
https://geosolutions.be/ https://www.suivo.com/nl/ https://localyse.eu/ 

   

Gelijkvloers - 071 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Gitte Segers 
Prins Boudewijnlaan 41  | 2650 Edegem | België 
+32 476 83 72 01 
gitte.segers@geosquare.eu | https://geosolutions.be/ https://www.suivo.com/nl/ 
https://localyse.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 

Geo Square bestaat ondertussen 15 jaar. Met bijna 200 medewerkers leveren we oplossingen, 
diensten en producten die een toegevoegde waarde creëren op basis van locatietechnologie, 
mobiele applicaties, workspace oplossingen, IOT, assetmanagement en trackingoplossingen. 
Geo Square is een ambitieuze scale-up, een dynamische omgeving waar ondernemerschap 
erg gewaardeerd wordt. 
Voor meer info check onze websites: Geosolutions.be, Suivo.com, Localyse.eu, Aptus.be, 
Solvice.io 

 
Bedrijfsgrootte 

We zijn een scale-up met bijna 200 medewerkers. 
 
Gewenste talenkennis 

Een vlotte kennis van het Nederlands en Engels is vereist. Kennis van Frans is een plus. 
 
Internationale mogelijkheden 

Onze organisatie is actief in België en Nederland. 
We hebben sterke internationale groeiplannen voor de toekomst. 

 
Troeven van het bedrijf 

We zijn een innoverende leverancier in de technologiesector. 
Onze toegevoegde waarde: 

• We create value with the power of location 
• We connect your mobile & fixed assets 
• We innovate with Google technologie 
• We optimize with workspace solutions 
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Goelen & Gaukema 
 
Antwerpsesteenweg 49  
2350 Vosselaar | België 
 
 
www.goelenvacature.be 

   

Gelijkvloers - 072 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Elise Dillen 
Antwerpsesteenweg 49  | 2360 Vosselaar | België 
+32 479 43 38 79 
elise@goelen.be | www.goelenvacature.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 14 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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Grant Thornton 
 
Uitbreidingstraat 72 7 
2600 Antwerpen | België 
 
 
grantthornton.be 

   

Gelijkvloers - 054 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sofie Tersago 
Uitbreidingstraat 72 7 | 2600 Antwerpen | België 
+32 3 320 20 57 
sofie.tersago@be.gt.com | grantthornton.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 

Grant Thornton Belgium, het Belgische lid van Grant Thornton International Ltd, is een full-
service bedrijfsadviseur met een ruime expertise op het vlak van audit, accountancy, tax & legal 
en advisory. 

 
Bedrijfsgrootte 

Met 6 kantoren en zo’n 200 experts kunnen wij een volledige reeks diensten aanbieden om 
klanten van elke omvang te helpen hun uitdagingen aan te gaan en hun groeikansen te 
benutten. 

 
Gewenste talenkennis 

NL-EN 
 
Internationale mogelijkheden 

We zijn een wereldwijd netwerk van onafhankelijke audit-, tax- en adviesorganisaties, met ruim 
62.000 professionals in meer dan 140 landen. 

 
Troeven van het bedrijf 

- gevarieerde klantenportefeuille 
- erkenning van diversiteit onder onze eigen mensen 
- ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling 
- een aangename sfeer 
- een internationaal netwerk 
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Greystonerecruitment 
 
Frankrijklei 119  
2000 Antwerpen | België 
 
 
greystonerecruitment.be/nl-be/werknemer 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Louise Neefs 
Frankrijklei 119 119  | 2000 Antwerpen | België 
+32 494 74 46 07  
jobs@greystonerecruitment.be | greystonerecruitment.be/nl-be/werknemer 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Greystone is een van de snelst groeiende executive search kantoren in Vlaanderen. 
Onze scale-up bevindt zich in een modern kantoor in het centrum van Antwerpen. 
De komende jaren zal het kantoor blijven groeien, zowel op nationaal als internationaal niveau.  
Dit gaat natuurlijk niet zonder de inzet van commerciële sales toppers binnen dit bedrijf! 
Kies je voor Greystone? 
Dan kies je voor een bloeiende carrière in sales, doorgroeimogelijkheden op korte termijn én 
een jong en dynamisch team van gedreven goalgetters. 

 
Bedrijfsgrootte 

Momenteel zijn we in ons kantoor in antwerpen met 50 medewerkers. 
We zijn van plan om nog uit te breiden. Dit zowel in Antwerpen als in Brussel en Gent 

 
Gewenste talenkennis 

Vloeiend Nederlands is een vereiste. 
 
Internationale mogelijkheden 

Momenteel bieden we enkel opportuniteiten in België aan. 
 
Troeven van het bedrijf 

• Ongelimiteerd commissiesysteem 
• Nichespecialist 
• Coaching en management 
• Work hard, play hard 
• Snel doorgroeien 
• Administratieve ondersteuning 
• Geen micromanagement 
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groep Van Roey 
 
Oostmalsesteenweg 261  
2310 Rijkevorsel | België 
 
 
www.groepvanroey.be 

   

Gelijkvloers - 044 
 
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 VDH N.V. 
 
Toekomstlaan 1  
2200 Herentals | België 
 
 
www.groepvdh.be 

   

Gelijkvloers - 116 
 
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 is al meer dan 20 jaar een belangrijke referentie voor de verkoop, het onderhoud 
en de herstelling van Mercedes-Benz personen- en bedrijfswagens en de verdeling van 
Mercedes-Benz Originele Onderdelen. 
We maken deel uit van de holding Willy Van Doorne International en tellen vier vestigingen in 
Herentals, Mol, Diest en Aarschot. 
Wij bieden een ruim aanbod aan van elektrische en plug-in hybride modellen. 
De wereld verandert, ook mobiliteit verandert, duurzaamheid is daarbij een belangrijke pijler.  
We brengen de mensen daar waar ze willen zijn. 

 
Bedrijfsgrootte 

Samen, met onze 128 medewerkers, zetten we elke dag alles op alles om een duurzame en 
betrouwbare partner te zijn in mobiliteit. 
“Samen, met de klant” zoals onze slogan het zegt, met persoonlijke aandacht voor de klant en 
service op maat. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans 
 
Troeven van het bedrijf 

Onze troeven zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. 
Ook samenhorigheid en duurzaamheid dragen we hoog in het vaandel. 
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Groep Verelst 
 
Klein Boom 15  
2580 Putte | België 
 
 
www.verelst.be 

   

Gelijkvloers - 114 
 
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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H.Essers 
 
Terbekehofdreef 19  
2610 Wilrijk | België 
 
 
www.essers.com 

   

Eerste verdiep - 254 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Urszula Klapkowska 
Terbekehofdreef 19  | 2610 Wilrijk | België 
+32 8 932 33 04 | +32 470 90 42 96 
urszula.klapkowska@essers.com | www.essers.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 

89 vestigingen in 19 landen, 7500 medewerkers, een miljoen vierkante meter magazijn, 1.475 
trucks en 2.100 ISO tanks. 
Ja, H.Essers is een groot(s) logistieke dienstverlener en een gevestigde waarde voor onze 
strategische klantensegmenten Pharma, Chemicals, Infra en Parts. 
We zorgen al jaren voor betrouwbare werkgelegenheid, geven iedereen binnen de firma een 
kans om te groeien én werken aan een sterke veiligheidscultuur. 

 
Bedrijfsgrootte 

89 vestigingen in 19 landen, 7500 medewerkers, een miljoen vierkante meter magazijn, 1.475 
trucks en 2.100 ISO tanks. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

H.Essers is uitgegroeid tot een internationale referentie in logistieke dienstverlening. 
Hoe we dat voor elkaar hebben gekregen? 
Met veel ambitie, een grote ondernemingsdrang. 
En dat zijn twee zaken die vandaag nog steeds essentieel zijn in ons bedrijf én dus ook onze 
mensen kenmerken. 

 
Troeven van het bedrijf 

H.Essers groeit en is ambitieus. 
Dus gaan we op zoek naar mensen die ook durf tonen en vooruit willen. 
In ruil bieden we jobs in een open, ondernemende en no-nonsense bedrijfscultuur waar we op 
elkaar vertrouwen en positivisme regeert. 
We houden als bedrijf rekening met de mens achter de medewerker. 
Als jouw werkgever luisteren we naar je noden en doen er alles aan om deze waar te maken. 
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Harvey Nash Belgium 
 
Nieuwe Gentsesteenweg 21 3 
1702 Dilbeek | België 
 
 
www.harveynash.be 

   

Eerste verdiep - 221 
 
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/en 

   

Gelijkvloers - 102 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Arthur Van Der Haegen 
Brugsesteenweg 255 / | 8500 Kortrijk | België 
+32 470 56 92 80 
campus@hays.be | www.hays.be/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 

Hays is één van de grootste recruitment specialisten wereldwijd, wij plaatsen gekwalificeerde 
kandidaten in vaste, tijdelijke, interim of contracting jobs. 
Bij Hays geloven wij erin dat er altijd één iemand is die perfect in een bepaalde functie past. 
Wij gaan hierbij dan ook tot het uiterste om deze persoon te vinden, en juist te plaatsen. 
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. 

 
Bedrijfsgrootte 

We zijn een groeiend bedrijf met een 200-tal werknemers in België verspreid over acht kantoren. 
Deze kantoren zijn gelegen te Antwerpen, Herentals, Diegem, 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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Honeywell 
 
Hermes Plaza Hermeslaan 1 H  
1831 Diegem | België 
 
 
www.honeywell.com/us/en 

   

Eerste verdiep - 248 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Dominika Mytnik 
Hermes Plaza Hermeslaan 1 H  | 1831 Diegem | België 
+32 492 15 04 27 
dominika.mytnik@honeywell.com | www.honeywell.com/us/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 

In een wereld waarin technologie elk aspect van het dagelijkse leven beïnvloedt, streeft 
Honeywell er continu naar wereldwijd een toonaangevende leverancier te zijn van innovatieve 
diensten, systemen en oplossingen die praktisch elk aspect van de wereldbevolking op de één 
of andere manier beïnvloeden. 
In België zorgt Honeywell Building Technologies om om veilige, efficiënte en productieve 
gebouwen te creëren. 
Aan de andere hand als pionier in industriële automatisatie zorgt Honeywell Performance 
Materials & Technologies voor vlotte werking van complexe industriële faciliteiten. 

 
Bedrijfsgrootte 

Honeywell is een wereldleider op het gebied van technologie. 
In bijna 100 landen over de hele wereld ontwikkelen en produceren ongeveer 100 000 
werknemers betrouwbare en ultramoderne producten op het gebied van ruimtevaart-, transport- 
en energiesystemen. 

 
Troeven van het bedrijf 

Wij bieden aan: 
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen binnen een high-tech marktleider. 
• Trainingen om jezelf te specialiseren binnen Engineering. 
• Interessante mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen binnen een multinational. 

https://www.youtube.com/watch?v=LeCSSKcjw4I 
https://www.youtube.com/watch?v=z-etVQ7pbdk 



  
Jobbeurs Campus De Nayer 
Thomas More en KU Leuven 

7 maart 2023 
Bedrijvengids – pagina 125 

Ç 

HYE nv 
 
Kruibeeksesteenweg 162  
2070 Burcht | België 
 
 
www.hye.be 

   

Gelijkvloers - 011 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Lena Van Pottelberg 
Kruibeeksesteenweg 162  | 2070 Burcht | België 
+32 3 250 13 80 
lena.vanpottelberg@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 140 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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Hysopt 
 
Luchthavenlei 7A  
2100 Deurne | België 
 
 
www.hysopt.com 

   

Gelijkvloers - 037 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Anke Brosens 
Luchthavenlei 7A | 2100 Deurne (Antwerp) | België 
+32 3 298 16 30 | +32 471 92 33 85 
anke.brosens@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 tot in het kleinste detail hydraulisch te optimaliseren. 

 
Bedrijfsgrootte 

Scale-up. Het team bestaat uit ongeveer 30 werknemers, die onderverdeeld zijn in 3 grote 
groepen. 
1. Sales Team 
2. Engineers - Hysopt Expert Centre 
3. IT - R&D Team 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en/of Engels zijn vereist 
 
Internationale mogelijkheden 

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

 
Troeven van het bedrijf 

Hysopt bestaat uit een jong team dat op zoek is naar gemotiveerde nieuwelingen om ons bedrijf 
te 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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ibens nv 
 
Marialei 11 1 
2018 Antwerpen | België 
 
 
www.ibens.be 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Ellen Heekhout 
Marialei 11 bus 1 | 2018 Antwerpen | België 
+32 492 25 89 82 
ehe@ibens.be | www.ibens.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 willen meebouwen aan een samenleving waarin mensen centraal staan. Een 
gemeenschap waarin iedereen zich vandaag en in de toekomst thuis voelt en de ruimte krijgt 
om boven zichzelf uit te stijgen. 
In elk zorg-, school- en collectief woonproject dat we realiseren, nemen we dan ook onze 
verantwoordelijkheid om de best mogelijke oplossing te bedenken en deze lean, duurzaam 
en samen met onze klanten vorm te geven. 
We houden alles van A tot Z onder controle en werken mooi binnen budget. We streven naar 
projecten perfect op maat van de mensen die er samen wonen, werken en studeren. 
We willen bouwdromen realiseren. 
Is dat een uitdaging? 
Zeker, en zelfs een hele grote. Maar daar houden we als innovatieve bouwexperten van.  
Uitstekende processen, kristalheldere afspraken met partners en klanten, verre-
gaande digitalisering en automatisering. 
Het is verleidelijk om te denken dat mensen steeds minder belangrijk worden bij ibens. Terwijl 
de realiteit net omgekeerd is natuurlijk. 
Precies omdat we onze processen en randvoorwaarden zo goed onder controle hebben, krijgen 
mensen hier alle kansen om uit te blinken. 
We stimuleren ondernemerschap en groei, maar net zo goed specialisering en diepgang. Dát 
maakt ons tot wie we zijn. 
We bouwen tenslotte aan de wereld van morgen en daarin zullen mensen altijd 
belangrijker zijn dan de gebouwen, hoe hoog die er ook bovenuit steken op het vlak van 
kwaliteit en rentabiliteit. 

 
Bedrijfsgrootte 

We zijn een trotse klasse 8 aannemer met projecten in zowel Vlaanderen als Wallonië.  
Onze ibens kliek bestaat uit een 70 tal enthousiaste medewerkers waar jij deel van kan 
uitmaken! 
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IBM Client Innovation Center Belgium 
 
Posthofbrug 6-8 5/166 
2600 Berchem (Antwerpen) | België 
 
 
https://www.ibm.com/employment/#jobs?%23jobs=&job-
search=cic&country=Belgium 

  
 

Gelijkvloers - 107 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Haineto Fernandez Smeding 
Posthofbrug 6-8 5/166 | 2600 Berchem (Antwerpen) | België 
Haineto.Fernandez.Smeding1@ibm.com 
https://www.ibm.com/careers/uk-en/search/?search=Antwerpen 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (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 Client Innovation Centre (CIC) is an innovative and exciting part of IBM. 
A fast-paced and dynamic business built to deliver high-value technical services to world 
renowned clients. 
All of our employees work in a consultancy environment on a variety of exciting projects across 
a range of sectors. 
Every project has its own unique working environment - this enables our employees to build 
their experience, skillset and network. 
Are you ready to lead in this new era of technology and solve some of the world’s most 
challenging problems? 

 
Bedrijfsgrootte 

You will be part of the new IBM Client Innovation Center Belgium where we deliver an industry-
leading range of innovative technology services and provide deep technical and industry 
expertise to local IBM clients across public and private sectors. 

 
Gewenste talenkennis 

You need to speak Dutch or French and English. 
 
Internationale mogelijkheden 

IBM Client innovation Center (IBM CIC) is an IBM company. 
 
Troeven van het bedrijf 

Being a CICer means you’ll be able to learn and develop yourself and your career, you’ll be 
encouraged to be courageous and experiment everyday, all whilst having continuous trust and 
support in an environment where everyone can thrive whatever their personal or professional 
background. 
Our CICers are growth minded, always staying curious, open to feedback and learning new 
information and skills. 
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IBS Bouw 
 
Slekkenstraat 12  
9120 Melsele | België 
 
 
www.ibs-bouw.be 

   

Eerste verdiep - 324 
 
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 jaarlijkse omzet van 70 miljoen euro en 
telt ca. 150 medewerkers waarvan een 70-tal bedienden en een 80-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 het 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, kantoorgebouwen, 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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ICT Talents 
 
President Kennedypark 8 B 
8500 Kortrijk | België 
 
 
www.ict-talents.be 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Tim Agon 
Beneluxpark 26 46 | 8500 Kortrijk | België 
+32 491 71 38 68 
tim.agon@ict-talents.be | www.ict-talents.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 ICT Talents combineren we een passie voor IT met een doorgedreven HR-dienstverlening 
voor zowel consultants, freelancers als klanten. 

 
Troeven van het bedrijf 

Al meer dan 15 jaar is ICT Talents uw trotse consultancy partner die focust op 
langetermijnrelaties met zowel onze klanten als onze ICT’ers. 
Het is onze ambitie om als nichespeler in infrastructure, development en managementservices 
meerwaarde te creëren voor alle partijen. 
Wij maken deel uit van de groep House of Talents. 
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ie-net ingenieursvereniging vzw 
 
Desguinlei 214  
2018 Antwerpen | België 
 
 
www.ie-net.be 

   

Gelijkvloers - 052 
 
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 

   

Gelijkvloers - 023 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Annelien Buedts 
Kapeldreef 75  | 3001 Leuven | België 
+32 16 28 12 11 
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 

Our future starts with innovation that improves the lives of all of us. 
Together with 5,500 colleagues from all over the globe, we take on the challenges of tomorrow 
to ensure better health, safer mobility, sustainable energy, and much more. 
Being one of the world’s largest and most prominent R&D players in nanoelectronics and digital 
innovation, we develop technology that is up to 10 years ahead of what exists today. 
At imec you aren’t just ahead; you are first. 
Opportunities to grow as an individual and as a team. 
Researchers, engineers, operators, software developers, and countless others. 

 
Bedrijfsgrootte 

Together with 5,500 colleagues from all over the globe, we take on the challenges of tomorrow 
to ensure better health, safer mobility, sustainable energy, and much more Imec's turnover for 
2021 was 730,000,000 Euro. 

 
Gewenste talenkennis 

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

Imec is headquartered in Leuven (Belgium), and has research sites across Belgium (Antwerp, 
Ghent, Genk and Brussels), in the Netherlands and the USA, and offices in China, India and 
Japan. 

 
Troeven van het bedrijf 

Our future starts with bridging the gap between research and industry. 
Making imec a one-of-a-kind environment to work in, with only the best tools available. 
We commit to our colleagues in the same way we commit to our partners. 
We embrace respect, integrity, and flexibility. 
Opportunities to grow as an individual and as a team. 
We are a unique blend of people. 
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In The Pocket 
 
Jacob Obrechtstraat 46 401 
9000 Gent | België 
 
 
www.inthepocket.com 

   

Eerste verdiep - 318-319 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Caro Demaecker 
Jacob Obrechtstraat 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 180 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, Leuven and Antwerp 
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. 



  
Jobbeurs Campus De Nayer 
Thomas More en KU Leuven 

7 maart 2023 
Bedrijvengids – pagina 134 

Ç 

INEOS 
 
Nieuwe Weg 1  
2070 Zwijndrecht | België 
 
 
www.ineos.com 

   

Eerste verdiep - 281 
 
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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Inetum-Realdolmen 
 
A. Vaucampslaan 42  
1654 Huizingen | België 
 
 
www.realdolmen.com/en 

   

Gelijkvloers - 083 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Pino Amico 
A. Vaucampslaan 42  | 1654 Huizingen | België 
+32 2 801 60 52 
Pino.amico@inetum-realdolmen.world | www.realdolmen.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 

Inetum-Realdolmen is een flexibel IT-dienstenbedrijf dat digitale diensten en oplossingen levert, 
als deel van een wereldwijde groep die bedrijven en instellingen helpt om het maximum uit de 
digitale flow te halen. 
In een context van continue beweging, waarbij behoeften en gebruiken voortdurend opnieuw 
worden uitgevonden, helpt de Inetum Groep al deze spelers om te innoveren, zich aan te 
passen en voorop te blijven lopen. 
Met zijn multi-expertenprofiel biedt Inetum zijn klanten een unieke combinatie van nabijheid, 
sectorgebaseerde organisatie en oplossingen van industriële kwaliteit. 

 
Bedrijfsgrootte 

De groep is actief in meer dan 27 landen. 
In België werken we samen met meer dan 2000 professionals, in totaal telt de groep bijna 
27.000 medewerkers. 
In 2021 genereerde de groep een omzet van 2,2 miljard euro. 

 
Gewenste talenkennis 

Engels, Nederlands, Frans 
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Infrabel 
 
Marcel Broodthaersplein 2  
1060 Brussel | België 
 
 
www.infrabel.be 

   

Eerste verdiep - 247 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Marie-Pascale Dumont 
Marcel Broodthaersplein 2  | 1060 Brussel | België 
+32 490 66 37 60 
mariepascale.dumont@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 
 
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 

   

Eerste verdiep - 267 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kendra Vercamer 
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 
 
Internationale mogelijkheden 
 
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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Interligo 
 
Prins Boudewijnlaan 41  
2650 Edegem | België 
 
 
www.interligo.be 

   

Gelijkvloers - 117 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Katrijn Frans 
Prins Boudewijnlaan 41  | Edegem 2650 | België 
+32 3 444 11 21 | +32 486 34 91 76 
katrijn.frans@interligo.be | https://www.interligo.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 Interligo geloven we in kennis en kunde in combinatie met een flexibele aanpak, in keeping 
it simple en in de kracht van het OSI-model! 
Ben je op zoek naar een job, bachelorproef of stageopdracht binnen de Networking-wereld en 
lijken Security, User Access, Datacenter, Unified Communications en IOT voor jou geweldige 
omgevingen? Hou je van een uitdaging en kan je zelfstandig werken? 
Stuur ons dan zeker vrijblijvend een mail via info@interligo.be met daarin een korte omschrijving 
van je huidige ervaring, van je interesses en eventueel gewenste opdrachten. 

 
Bedrijfsgrootte 

Interligo is een dochteronderneming van Uptime Group, de infrastructuurcluster binnen de grote 
Cronos Groep. Win-win op alle vlakken want dit resulteert in korte communicatielijnen en vlakke 
hiërarchie binnen de kracht van een multinational. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Engels zijn een must - Frans is een absolute meerwaarde... 
Elke andere taal zoals Sarcasme, Linux, Python, Bash en Ansible zijn mooi meegenomen! 

 
Internationale mogelijkheden 

Onze medewerkers hebben de kunst geperfectioneerd om klanten te voorzien van snelle, 
betrouwbare en veilige netwerkconnectiviteit in kleinschalige of zelfs wereldwijde projecten 
binnen een breed scala van industrieën in zowel de private als de publieke sector, en dit over 
de continenten heen. 

 
Troeven van het bedrijf 

In de snel evoluerende omgeving waarin we werken, is het belangrijk dat kennisniveau 
voortdurend wordt uitgebreid en vernieuwd. Joung potentials krijgen de kans om als junior in 
dienst te treden en worden meegenomen in allerlei projecten om kennis en ervaring op te doen. 
Zo ontwikkelen ze gestaag hun vaardigheden, zowel in de breedte als in de diepte en groeien 
zij door naar de rol van expert. 
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iO Belgium 2 
 
Grote Steenweg 214 9 
2600 Berchem | België 
 
 
www.iodigital.com/nl 

   

Gelijkvloers - 075 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nina Jansens 
Grote Steenweg 214 9 | 2600 Berchem | België 
+32 494 48 79 55 
nina.jansens@iodigital.com | www.iodigital.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 

iO is alles in één en end-to-end. Met een groeiend team van experts in communicatie en digitale 
transformatie kan iO klanten van A tot Z servicen. 
Op het gebied van strategie, content - crea, marketing en technologie helpen we klanten niet 
alleen hun zakelijke doelen te bereiken, maar ontdekken en benutten we samen met hen de 
infinite opportunities in constant veranderende markten en beweeglijke sectoren. 
Wij? Dat betekent onze eigen enorme pool van in-house talent: gekoesterd en onderhouden.  
Dat doen we met indrukwekkende projecten voor innovatieve partners, duurzaam 
loopbaanbeleid, ... 

 
Bedrijfsgrootte 

Ons team bestaat uit meer dan 2000 experts verspreid over verschillende campussen en 
Service Lines. 

 
Gewenste talenkennis 

Communicatie daar draait alles rond zowel met je collega's en professionele relaties. 
Kan je goede contacten leggen in het Nederlands? Dan zijn we al een goede match. 
Engels en Frans is een pluspunt! 

 
Internationale mogelijkheden 

iO is actief vanuit verschillende campussen verspreid over België, Nederland, Scandinavië en 
Bulgarije. 
Er is altijd een campus bij jou in de buurt waar je je thuis voelt - verbonden met collega's over 
de grenzen heen. 

 
Troeven van het bedrijf 

Vraag je aan een collega naar ons DNA? Dan krijg je waarschijnlijk het volgende te horen: Alles 
voor één, één voor allen mentaliteit * Uitdagende projecten * Digitaal divers * Ambitieus 
feestcomité * Duurzaam loopbaanbeleid * Tools en training * Gezellige teams * Moderne 
campussen * Extra faciliteiten zoals een gameroom 
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IS4U Groep 
 
Veldkant 33 A 
2550 Kontich | België 
 
 
www.is4u.be 

   

Gelijkvloers - 055 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Cindy Van den Hoecke 
Veldkant 33 A | 2550 Kontich | België 
+32 471 88 37 55 
cindy.vandenhoecke@is4u.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 Groep is binnen de cybersecurity wereld gespecialiseerd in Identity en Access 
Management (IAM), Privileged account management (PAM), Identity governance & 
Administration (IGA), Customer Identity & Access management (CIAM), ... en dit in 
verschillende markten zoals gezondheidszorg, overheid, banking, productie, … en nog veel 
meer. 
We hebben meer dan 15 jaar ervaring binnen onze sector en we zijn een team van een 80-tal 
personen. 
Naast consultancy opdrachten voor klanten, bieden wij oplossingen om veiligheidsincidenten te 
beperken. Met onze specialisten, specifieke processen en technieken. 

 
Bedrijfsgrootte 

+- 80 personen 
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J-Tec Material Handling 
 
Lieven Gevaertstraat 11  
2950 Kapellen | België 
 
 
j-tec.com 

   

Gelijkvloers - 076 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Zaineb El Miniti 
Lieven Gevaertstraat 11  | 2950 Kapellen | België 
+32 3 660 51 87 
zaineb.elminiti@j-tec.com | 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. 
Ook het voorbije jaar hebben we weer een heel aantal nieuwe collega's verwelkomt! 

 
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. 
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Jan De Nul 
 
Tragel 60  
9308 Aalst | België 
 
 
jandenul.com 

   

Eerste verdiep - 242 
 
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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Johnson Controls 
 
Het Hofveld 6E  
1702 Dilbeek | België 
 
 
www.johnsoncontrols.com 

   

Gelijkvloers - 125 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Mieke Meul 
Het Hofveld 6E  | 1702 Dilbeek | België 
+32 491 35 92 86 
mieke.meul@jci.com | www.johnsoncontrols.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 

Bij Johnson Controls transformeren we de omgevingen waarin mensen wonen, werken en leren.  
Als wereldleider in slimme, gezonde en duurzame gebouwen is het onze missie om de 
prestaties van gebouwen te heroverwegen om mensen, ruimtes en de planeet van dienst te zijn. 
Met een geschiedenis van meer dan 135 jaar innovatie en een wereldwijd team van 100.000 
experts in meer dan 150 landen, levert Johnson Controls de blauwdruk van de toekomst voor 
industrieën zoals gezondheidszorg, scholen, luchthavens, stadions, en meer, door middel van 
toonaangevende portfolio’s van innovatieve gebouwtechnochnologie. 

 
Bedrijfsgrootte 

We hebben wereldwijd 105.000 werknemers en meer dan 2000 locaties in 150 landen. 
 
Gewenste talenkennis 

Ons getalenteerde meertalige wereldwijde team ondersteunt diversiteit, creativiteit en 
vindingrijkheid over de hele wereld. 
Wij spreken Nederlands, Frans, Engels maar ook andere vreemde talen. 

 
Internationale mogelijkheden 

Ons internationaal team van meer dan 100.000 toegewijde medewerkers in 150 landen, helpt 
onze klanten hun duurzaamheidsdoelen te bereiken en hun missie naar innovatie kracht bij te 
zetten. 

 
Troeven van het bedrijf 

Johnson Controls biedt 's werelds grootste portfolio van gebouwbeheer technologie, software 
en services. 
We zijn winnaar IoT Innovator of the year award en we worden uitgereikt door IoT breakthrough 
awards program. 
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Jules Frans 
 
Vaatjesstraat 14  
2580 Putte | België 
 
 
www.julesfrans.be 

   

Gelijkvloers - 113 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Rabia Bürgü 
Vaatjesstraat 14  | 2580 Putte | België 
+32 15 76 76 36 | +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 dé partner voor zowat alle bouwprofessionals. Onze focus ligt op kwaliteit en innovatie 
in de bouwwereld. Hierdoor zijn wij ook steeds op zoek hoe een hogere efficiëntie op de werf 
bereikt kan worden dankzij onze jarenlange ervaring in de bouwsector. Ons aanbod is specifiek 
afgestemd op de behoefte van de professionele markt. Wij streven naar een lange termijnrelatie 
met onze klanten. Wij leveren niet zomaar producten, want het bouwproces wordt complexer. 
Ons doel is om onze markt Future Proof te maken en samen met onze klanten te bouwen aan 
de toekomst. 

 
Bedrijfsgrootte 

Onze kracht is de gedrevenheid en enthousiasme van ons team. We zijn inmiddels met meer 
dan 70 werknemers, die samen een omzet realiseren van meer dan 25 miljoen euro bij meer 
dan 1000 tevreden klanten. De start van een nieuw stabiliteitsbureau behoort tot één van onze 
recente uitdagingen. 

 
Gewenste talenkennis 

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

 
Troeven van het bedrijf 

In ons nieuw stabiliteitsbureau kan je mee de funderingen leggen van onze ambitieuze 
projecten. 
Je komt terecht in een zeer aangenaam familiaal bedrijf met leuke werksfeer. 
We zijn een dynamische onderneming in volle expansie waar ideeën en persoonlijke groei 
worden aangemoedigd. 
We bieden ook interne trainingen om je verder te kunnen ontwikkelen. 
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K.V.I.M 
 
Jan Pieter De Nayerlaan 5  
2860 Sint-Katelijne-Waver | België 
 
 
www.kvim.be 

   

Gelijkvloers - 052 
 
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 KULeuven 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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Kangaroot 
 
Posthoflei 1 3 
2600 Berchem | België 
 
 
www.kangaroot.net 

   

Eerste verdiep - 217 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Marjolein Faes 
Posthoflei 1 3 | 2600 Berchem | België 
+32 2 614 01 01 
jobs@kangaroot.net | www.kangaroot.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 

Kangaroot has been guiding & supporting customers on their Open Source journey for over 20 
years. 
The market sees us as thé go-to-party for innovative, open source based IT solutions that help 
their IT personnel do things better & faster. 
Our partnerships with software leaders like Red Hat, Suse, EnterpriseDB, Hashicorp, Gitlab and 
others have shown value for our customers, who then show their confidence in our team by 
expanding the number and size of projects they want us to work on: e.g. Brussels Airport, 
Digipolis, Smals, TVH, Port of Antwerp, UA, Europees Parlement, Toyota, Pfizer, Isabel. 

 
Bedrijfsgrootte 

30+ and growing ;) 
Founded in 2000 

 
Gewenste talenkennis 

Dutch and English are a must, French is a plus ! 
 
Internationale mogelijkheden 

Working for customers throughout the Benelux 
 
Troeven van het bedrijf 

Want to work in a great team, with the latest, cutting-edge Open Source technology and want 
to tackle Kubernetes, Devops, large scale database and cloud native projects? 
Then join us and start a journey of continuous learning from home or the office. 
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KBC Bank & Verzekering 
 
Havenlaan 2  
1080 Brussel | België 
 
 
www.kbc.be/jobs 

   

Gelijkvloers - 021-022 
 
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 

We zijn een geïntegreerde bank-verzekeraar die focust op retail- en privatebankingklanten, 
kmo’s en midcaps. 
Onze kernmarkten zijn België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije. 
In enkele andere landen zijn we slechts beperkt aanwezig. 
Met onze activiteiten willen we onze klanten helpen om hun dromen en projecten te realiseren 
en ze te beschermen. 
Het is onze ambitie om de referentie te zijn voor bankverzekeren in al onze kernmarkten. 

 
Bedrijfsgrootte 

- 40.000 medewerkers wereldwijd 
- Waarvan 14.000 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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Kelly Services Belgium 
 
J.E Mommaertslaan 18 A 
1831 Diegem | België 
 
 
www.kellyservices.be 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Astrid Van Tornout 
JE Mommaertslaan 18 A | 1831 Diegem | België 
+32 493 25 12 96 
astrid.vantornout@kellyservices.be | www.kellyservices.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 

Why Kelly? 
We do more than find the right place for your skills to shine. 
We nurture your career, we provide honest and practical support as we help you hone your CV 
and interview skills, and we get to know who you are to help you connect with organisations that 
are a match for your aspirations and values. 
Whether you are looking for a temporary or permanent job offer, your needs and desires are of 
paramount importance to us at all stages of your career! 

 
Gewenste talenkennis 

Dutch, English, French 
 
Internationale mogelijkheden 

Kelly is listed on the NasDAQ stock Exchange. 
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Kenze 
 
Meidoornstraat 1 A 
2860 Sint-Katelijne-Waver | België 
 
 
www.kenze.be 

   

Gelijkvloers - 058 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
David Stroobants 
Meidoornstraat 1 A | 2860 Sint-Katelijne-Waver | België 
+32 485 18 15 70 
david.stroobants@kenze.be | www.kenze.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 

Kenze is een jong en onafhankelijk softwarebedrijf dat werd opgericht door technische mensen. 
Voortbouwend op hun jarenlange ervaring in het ontwikkelen van maatoplossingen op basis van 
Microsoft .NET technologie groeide Kenze op enkele jaren tijd uit tot een Microsoft Gold Partner 
Application Development en Xamarin Consulting Partner. 
De unieke bedrijfscultuur en aanpak zorgt er voor dat jonge mensen zich onmiddellijk thuis 
voelen in het bedrijf en met de beste zorgen worden omringd. 
Kenze staat dan ook voor velen garant als een kwaliteitslabel op het CV. 

 
Bedrijfsgrootte 

Kenze bezit / bestaat uit een team van een 45-tal professionals, die elk hun passie en kennis 
voor Microsoft technologie delen. 
Het hoofdkantoor is gelegen in Sint-Katelijne-Waver. 
Daarnaast is er nog een sattelietkantoor in Gent. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Internationale mogelijkheden 

Niet van toepassing 
 
Troeven van het bedrijf 

Een gezonde mix van interne en externe consultants, elk met hun eigen specialisatie in .NET, 
maakt dat Kenze voor elk project de geschikte oplossing kan uitwerken. 
Binnen Kenze staat ieders talent en kennis centraal en wordt deze ten volle benut en continu 
bijgeschaafd, zowel intern als extern. 
De drie belangrijke pijlers binnen het bedrijf zijn dan ook mensen, kennis en mensenkennis. 



  
Jobbeurs Campus De Nayer 
Thomas More en KU Leuven 

7 maart 2023 
Bedrijvengids – pagina 150 

Ç 

Keyrus NV 
 
Nijverheidslaan 3 2 
1853 Strombeek-Bever | België 
 
 
www.keyrus.be 

   

Gelijkvloers - 059 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
James Applebee 
Nijverheidslaan 3 2 | 1853 Strombeek-Bever | België 
+32 2 706 05 00 | +32 474 520 509 
james.applebee@keyrus.com | www.keyrus.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 

Keyrus, creator of value in the era of Data and Digital. 
Keyrus is dedicated to helping enterprises take advantage of the Data and Digital paradigm to 
enhance their performance, facilitating and accelerating their transformation, and generating 
new drivers of growth, competitiveness, and sustainability. 
Keyrus in Belgium employs 200+ highly skilled consultants and is part of the international Keyrus 
Group, an international player in consulting and technologies and a specialist in Data and Digital.  
Created in 1996, listed on Euronext's Eurolist, with consolidated revenues of euros 289.1 m in 
2021. 

 
Bedrijfsgrootte 

+3500 employees worldwide 
 
Gewenste talenkennis 

English and Dutch or French 
 
Internationale mogelijkheden 

With more than 3,500 employees in 20 countries, the Keyrus Group offers the performance, 
solidity and know-how of a large professional service provider, while retaining the flexibility of a 
young company 

 
Troeven van het bedrijf 

Keyrus offers a working environment that attracts the best people in our industry. 
You will receive support and advice from the experienced consultants and receive personal 
coaching. 
Keyrus offers a work environment with freedom of movement, but also a support network that 
helps you become independent with a disciplined and goal-oriented approach. 
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KH Engineering 
 
Roderveldlaan 1  
2600 Berchem | België 
 
 
www.khe.eu 

   

Eerste verdiep - 218 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Katrien Van den Wyngaert 
Roderveldlaan 1  | 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 België) 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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Klarrio 
 
Plantin en Moretuslei 1 A 
2018 Antwerpen | België 
 
 
www.klarrio.com 

   

Eerste verdiep - 243 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Mercedes Cuesta 
Plantin en Moretuslei 1 A | 2018 Antwerpen | België 
+32 475 50 64 89 
mercedes.cuesta@klarrio.com | www.klarrio.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 

Klarrio is not only a recognized expert in real-time streaming data analysis and processing, we’re 
also a team of cloud-native engineers with years of experience leading the transformation of 
some of the most innovative organizations in the world. 
We’re known for our ability to build open source-based cloud-agnostic solutions that seamlessly 
process huge volumes of data. 
More importantly, we’re also known for our ability to deliver valuable results and our willingness 
to tell you the truth from the very beginning. 

 
Bedrijfsgrootte 

50+ medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Vestigingen in Nederland, Duitsland, Spanje, Australië en Verenigde Staten. 
 
Troeven van het bedrijf 

We will introduce you to a new world and accelerate your skills. 
- A competitive compensation package 
- Performance Bonuses 
- Health Insurance 
- Retirement planning 
- Mobility Package 
- A work environment where we want to get things done, lean and mean 
- Internal and external training programs to grow your skills 
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KONE Belgium NV 
 
Koning Albert II Laan 4  
1000 Brussel | België 
 
 
www.kone.be/nl 

   

Gelijkvloers - 112 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Miet Postelmans 
Koning Albert II Laan 4  | 1000 Brussel | België 
+32 473 84 05 01 
miet.postelmans@kone.com | www.kone.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 

KONE is wereldwijd de markleider in liften, roltrappen. 
Daarnaast zijn zijn wij ook gespecialiseerd in automatische deuren & toegangssystemen. 
Wij voorzien de volledige levenscyclus van deze producten: het installeren, onderhouden & 
moderniseren. 

 
Bedrijfsgrootte 

Wij zijn actief over heel België. Momenteel werken er voor België een 750-tal medewerkers. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Internationale mogelijkheden 

KONE is actief in 60 landen 
 
Troeven van het bedrijf 

KONE is een internationaal bedrijf met een familiale, open & casual cultuur. 
Wij zijn actief over heel België. 
Onze techniekers werken op verplaatsing, zij komen vaak op plaatsen waar je anders niet komt.  
Verder hebben wij vele doorgroeimogelijkheden, zowel horizontaal als verticaal. 
Naast functies als technieker hebben wij mogelijkheden in ons intern studiebureau, project 
management & team leaders. 
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KPMG Belgium 
 
Luchthaven Brussel Nationaal 1K  
1930 Zaventem | België 
 
 
careers.kpmg.be 

   

Gelijkvloers - 123 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Armanda Khadirin 
Luchthaven Brussel Nationaal 1K  | 1930 Zaventem | België 
+32 2 708 47 54 
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 

1900 
 
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/kuleuven 

   

Eerste verdiep - 330 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sammy Brié 
Parijsstraat 72b  | 3000 Leuven | België 
+32 16 37 37 24 
sammy.brie@kuleuven.be | www.kuleuven.be/kuleuven 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (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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Kuwait Petroleum 
 
Brusselstraat 59  
2018 Antwerpen | België 
 
 
www.q8.be/nl 

   

Eerste verdiep - 317 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Niels Klockaerts 
Brusselstraat 59  | 2018 Antwerpen | België 
+32 490 64 55 02 
niklocka@q8.com | www.q8.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 

Wil je deel uitmaken van de spannende reis naar een duurzame toekomst? 
Dan is het tijd om kennis te maken met Q8, een van de meest gerespecteerde en betrouwbare 
energieleveranciers ter wereld. Als toonaangevend energiebedrijf zijn we sinds 1983 actief in 
energie voor onderweg, duurzame brandstoffen en smeermiddelen. Daarbij horen tal van 
diensten, technische knowhow en ondersteuning. We nemen ook voorsprong op het pad van 
morgen. Met elektrisch laden, nieuwe mobiliteit en een waaier aan digitale oplossingen willen 
we bijdragen aan een betere, duurzamere wereld. 

 
Bedrijfsgrootte 

Met ruim 500 tankstations en 40 IDS truckstations is Q8 een van de grootste spelers op de 
Belgische markt. In onze Benelux-kantoren werken 800 mensen. 

 
Gewenste talenkennis 

In onze Benelux-kantoren hoor je meer dan 30 talen. 
Naast het Nederlands is een goede kennis van het Engels onontbeerlijk. 
Beheer je Frans of een andere (Europese) taal, dan is dit een sterke troef. 

 
Internationale mogelijkheden 

Q8 bedient klanten in meer dan 100 landen, die worden aangestuurd vanuit verschillende 
internationale kantoren. 

 
Troeven van het bedrijf 

Bij Q8 streven we ernaar om samen in een digitale, leerrijke en innovatieve omgeving te groeien 
en te leren. 
Want Q8 is een plek waar je kan experimenteren, initiatief nemen en vrijheid, ruimte en kansen 
krijgt om mee te denken en plannen uit werken. 
We hechten ook veel waarde aan teamwerk, waarmee we elkaar versterken en volop onze 
individuele talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. 
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LACO 
 
Woluwelaan 135 A 
1831 Diegem | België 
 
 
www.laco.be 

   

Eerste verdiep - 316 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Tanja Van Wuytswinkel 
Woluwelaan 135 A | 1831 Diegem | België 
+32 2 709 79 00 
tanja.vanwuytswinkel@laco.be | www.laco.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 

LACO is a Belgian-based business and data intelligence company with over 35 years of 
experience. Way back in 1994, we were the first SAS partner in Belgium. 
Today we are still the largest and most experienced partner. Since 2006, we have successfully 
expanded with a second entity to Microsoft BI. 
Our third practice specializes in data governance and advanced analytics. 
Today, our team of over 110 consultants is dedicated to helping businesses in a wide variety of 
industries to leverage the untapped power of data and navigate the digital realm. 

 
Bedrijfsgrootte 

LACO has +/- 125 collaborators in total. 
 
Gewenste talenkennis 

A very good knowledge of Dutch and/or French and English. 
 
Internationale mogelijkheden 

LACO is a 100% Belgian company 
 
Troeven van het bedrijf 

- We work hard AND we know how to have fun 
- We aim for excellence and we know you do too 
- We focus on development & guidance instead of evaluation 
- We have a range of high profile clients you can work for 
- We offer plenty of growth opportunities 
- We match your assignments to your skills and ambitions 
- We believe in a healthy work-life balance 
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Lantis 
 
Sint-Pietersvliet 7  
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.lantis.be 

   

Eerste verdiep - 249 
 
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 
 
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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LANXESS 
 
Scheldelaan 420  
2040 Antwerpen | België 
 
 
www.lanxess.be 

   

Gelijkvloers - 080 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Margot Thys 
Scheldelaan 420  | 2040 Antwerpen | België 
+32 3 212 74 16 | +32 473 33 64 10 
margot.thys@lanxess.com | www.lanxess.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 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie en is aanwezig in 60 
productievestigingen in 33 landen. In de Antwerpse haven heeft LANXESS nv fabrieken in Kallo 
en Lillo, waar rubberchemicaliën en tussenproducten voor kunststoffen worden gemaakt. Wij 
zoeken medewerkers die samenwerken en van elkaar leren. Om samen met de ruim 15.500 
collega's wereldwijd waarde te creëren en ook te beleven. Collega's die voor kwaliteit staan, 
want kwaliteit werkt. We willen een onderneming zijn waarvan het succes wordt bepaald door 
het persoonlijke engagement en de prestaties van elke werknemer. 

 
Bedrijfsgrootte 

Wereldwijd ongeveer 15.500 medewerkers. 
In België werken ongeveer 950 medewerkers. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Engels, Duits is een extra troef. 
 
Internationale mogelijkheden 

LANXESS is aanwezig in 33 landen met 60 productievestigingen. 
De hoofdzetel is gelegen in Keulen. 

 
Troeven van het bedrijf 

Aantrekkelijke opdrachten, uitstekende toekomstperspectieven en opwindende carrière-
mogelijkheden vormen de “brandstof” die onze medewerkers drijven om het verschil te maken 
in de wereld van de chemie. 
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Lineas 
 
Koning Albert II-laan 37  
1030 Brussel | België 
 
 
lineas.net 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Leen Laes 
Koning Albert II-laan 37  | 1030 Brussel | België 
+32 485 59 53 88 
leen.laes@lineas.net | 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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Link Engineering Group 
 
Sint-Pietersvliet 3  
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.linkengineeringgroup.com 

   

Eerste verdiep - 219 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Halim Anahnah 
Sint-Pietersvliet 3  | 2000 Antwerpen | België 
+32 470 90 20 90 
halim.anahnah@link.nu | www.linkengineeringgroup.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 

Project staffing professioneler en aangenamer maken met oog op maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Dat idee bracht het team van LiNK Engineering Group samen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat langdurige samenwerkings-verbanden noodzakelijk zijn om tot 
duurzame en innovatieve technologische projecten te komen. 
Gedragen waarden, respect, vertrouwen en rekenschap liggen aan de basis. 
Als technisch studie- en project staffing-bureau beschikken wij met het LiNK-Team over 
jarenlange relevante expertise. 
Het is echter door voortdurende verbetering dat wij tot kennisleiderschap willen komen. 

 
Bedrijfsgrootte 

Ondanks een start in volle Covid 19 crisis, is Link Engineering Group vandaag een bedrijf in 
volle expansie. 

 
Gewenste talenkennis 

De voertaal binnen Link Engineering Group is Nederlands. Afhankelijk van de betrokken 
projecten en de noden zijn ook Engels, Duits en Frans van toepassing. 

 
Internationale mogelijkheden 

Momenteel richt Link Engineering Group zich hoofdzakelijk op de Belgische en Nederlandse 
markt. 

 
Troeven van het bedrijf 

Projecten vergen vandaag unieke expertise in elke fase. 
Klassieke project staffing-bedrijven lijken het daar steeds moeilijker mee te hebben omdat ze 
niet worden betrokken in de volledige Project Execution Flow. 
De juiste noden begrijpen, de meerwaarde uittekenen voor elke fase van het project en daar de 
juiste profielen tegenover plaatsen, is wat het verschil kan maken. 
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Loxone Benelux 
 
Gebroeders Van Raemdonckstraat 1 B/C 
2560 Nijlen | België 
 
 
www.loxone.com/nlnl 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Bertien Van Peer 
Gebroeders Van Raemdonckstraat 1 B/C | 2560 Nijlen | België 
+32 3 500 23 55 
bertien.van.peer@loxone.com | www.loxone.com/nlnl 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (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 Loxone Groep uit Kollerschlag, Oostenrijk, is een pionier op het gebied van intelligente 
automatiseringsoplossingen. Als specialist maakt Loxone de eenvoudige besturing en 
intelligente automatisering van projecten van allerlei aard mogelijk. Of het nu gaat om jouw 
eigen woning, hotel, kantoor of bedrijfspand - Loxone maakt het leven en werken in elke situatie 
eenvoudiger, comfortabeler, veiliger en energie-efficiënter. 

 
Bedrijfsgrootte 

De Loxone Groep heeft meer dan 500 werknemers op meer dan 20 locaties wereldwijd. 
Ongeveer 100 werknemers werken in het hoofdkwartier van de onderneming in Kollerschlag, 
Oostenrijk. In de Benelux werken er 11 personen. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, voor de communicatie met ons hoofdkantoor is ook Engels een vereiste. 
Spreek je ook Frans of Duits? Dan is dat een pluspunt! 

 
Internationale mogelijkheden 

Wereldwijd zijn al meer dan 200.000 projecten in meer dan 100 landen door professionele 
partners gerealiseerd. Smart Home & Building totaaloplossingen voor nieuwbouw, bestaande 
woningen en gebouwen. 

 
Troeven van het bedrijf 

Loxone Benelux zegt vaarwel tegen domotica met zijn complexiteit aan drukknoppen. 
Sensoren zijn dé elementen die zorgen voor échte huis- & gebouwautomatisering. 
Ook thema’s zoals oververhitting en zorgwonen worden aangepakt. 
Vergeet ingewikkelde techniek en maak kennis met de fabrieksgarantie op “50.000 handelingen 
minder, meer tijd voor het leven”. 
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Maandag® Belgium 
 
Generaal Lemanstraat 55  
2018 Antwerpen | België 
 
 
www.maandag.be 

   

Gelijkvloers - 124 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Hans Broeckaert 
Generaal Lemanstraat 55  | 2018 Antwerpen | België 
+32 3 304 39 00 
antwerpen@maandag.be | 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 

Projectsourcing voor technische professionals binnen Life Science, Engineering en 
Construction. Dat is Maandag® Belgium in een notendop. 
Bij Maandag® werken we elke dag hard om mensen met werk te verbinden waar ze zin in 
hebben en zin in houden. 
Dat is werk dat past bij hun capaciteiten, ambities en voorkeuren. 
Werk waarin ze hun talent kunnen benutten en ontwikkelen, dat voldoende uitdaging en 
afwisseling biedt. 

 
Internationale mogelijkheden 

Maandag® is actief in België, Nederland en Polen. 
Met 46 vestigingen in 15 steden en meer dan 30 jaar ervaring. 
Ons netwerk bestaat uit meer dan 4.000 professionals die zich dagelijks inzetten in hun 
vakgebied. 

 
Troeven van het bedrijf 

Net afgestudeerd, young professional of ervaren professional - wij bieden jou passende jobs 
aan. 
We hebben een groot netwerk van bedrijven die actief zijn in Life Sciences, Engineering en 
Construction. 
Goed is voor ons niet goed genoeg. 
Wij vinden het belangrijk dat de projecten perfect bij jou passen. 
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Materialise NV 
 
Technologielaan 15  
3001 Leuven | België 
 
 
www.materialise.com/en 

   

Eerste verdiep - 210 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sara Negrello 
Technologielaan 15  | 3001 Leuven | België 
+32 487 16 47 56 
sara.negrello@materialise.be | www.materialise.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 

Materialise's open and flexible platforms enable players in industries such as healthcare, 
automotive, aerospace, art and design, and consumer goods, to build innovative 3D printing 
applications that make the world a better and healthier place. Ultimately, we empower our 
customers to transition towards a digital manufacturing process and to launch innovations that 
have the potential to forever change the face of their industry. That's what keeps us pioneering, 
why it's so important to encourage, inspire and co-create a better and healthier world. 

 
Bedrijfsgrootte 

Materialise is a dynamic international high-tech company, founded in 1990 and headquartered 
in Belgium, with over 2.300 employees worldwide. 

 
Gewenste talenkennis 

English is our main working language. 
Knowledge of other languages is always considered an asset. 

 
Internationale mogelijkheden 

More than 50 nationalities are represented in our Materialise family. We are headquartered in 
Belgium, with branches worldwide: Belgium, USA, Colombia, Brazil, Australia, Malaysia, China, 
Japan, Austria, Czech Republic, France, Germany, India, Italy, Poland, Spain, Sweden, Ukraine 
and United Kingdom 

 
Troeven van het bedrijf 

People are the cornerstone of Materialise and we treasure the talent, skills, and values of our 
employees very highly. 
We believe that maintaining the right environment and culture for employees is crucial for an 
organization's success. 
We proudly invest in personal development and offer challenging careers where employees are 
empowered to grow professionally as well as personally. 
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MindCapture 
 
Hoogbavegemstraat 37  
9520 Bavegem | België 
 
 
www.mindcapture.com 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Laetitia Prananto 
Hoogbavegemstraat 37  | 9520 Bavegem | België 
+32 479 54 57 16 
laetitia.prananto@mindcapture.com | www.mindcapture.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 MindCapture & StaffYourTribe, expert consultancy companies in life sciences, cleantech & 
sustainability and IT, we go the extra mile to stay on top of all innovations and market changes.  
Why? 
To fully connect with top talents and to engage with the highest relevance towards the market.  
Our aim is to fully understand the day-to-day world of our talents, to engage on a regular base, 
to understand their why. 
But we also understand the need to keep in touch with our customers and the market, to advise, 
consult and to be a partner from A-Z in our talent matching services. 

 
Bedrijfsgrootte 

>100 
 
Gewenste talenkennis 

Dutch, English and French 
 
Internationale mogelijkheden 

Benelux 
 
Troeven van het bedrijf 

Reactiveness: Efficient, to-the-point communication & transparency are key in our processes. 
Expertise: Our aim is to fully understand the profile, skills, competences, ambitions of the talent. 
Network: We welcome recently graduated talents as well as highly experienced people. 
Personal: Our approach is personal as we listen to the needs of our candidates and customers. 
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MIVB 
 
Koningsstraat 76  
1000 Brussel | België 
 
 
jobs.stib-mivb.be/?locale=nl 

   

Eerste verdiep - 302 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Gaby Nerguti 
Koningsstraat 76  | 1000 Brussel | België 
+32 2 563 86 47 | +32 477 06 43 04 
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. 



  
Jobbeurs Campus De Nayer 
Thomas More en KU Leuven 

7 maart 2023 
Bedrijvengids – pagina 167 

Ç 

Mobix Total Solutions 
 
Smisstraat 54  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.mobix.be 

   

Gelijkvloers - 121 
 
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 

600 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 HR Consulting 
 
Stokerijstraat 25D01  
2110 Wijnegem | België 
 
 
www.monitor.be 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Danny Rombouts 
Stokerijstraat 25 D01  | 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 bieden je carrièrekansen binnen zowel groeiende KMO's als grote internationale 
organisaties. 
We maken graag kennis met jou en matchen jouw talent aan de passende opportuniteit. 

 
Bedrijfsgrootte 

11 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Engels 
 
Troeven van het bedrijf 

Kom eens praten over je loopbaan, we adviseren je graag om je carrière in de juiste richting te 
starten! 
Een breed aanbod van mogelijkheden telkens op maat van starters! 
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Monument Goedleven 
 
Pauwelslei 186  
2930 Brasschaat | België 
 
 
www.monument.be 

   

Gelijkvloers - 111 
 
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 

   

Eerste verdiep - 311 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Amber Devos 
Esplanade 1 96 | 1020 Brussel | België 
+32 3 250 65 49 | +32 470 19 10 17 
amber.devos@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- & Consultingbedrijf waar competentie 
boven competitie staat. Waar innoveren, ondernemen & kennis delen de centrale waarden 
vormen. Waar je klanten helpt groeien door mee te denken & te ondernemen. We gaan er 
samen voor, Moore dan 100%. In de juiste balans, want het leven is meer dan werken alleen. 
Ben jij geboeid door de wereld van Accounting & Consulting? Heb je interesse om de 
ondernemersdromen van onze klanten mee te realiseren? Bepaal jouw groeipad naar 
accountant, auditor, fiscaal adviseur, business consultant of jurist en ga voor Moore. 

 
Bedrijfsgrootte 

Met meer dan 1000 companions zijn we het grootste onafhankelijke Accounting & Consulting 
bedrijf in België. Verspreid over 30 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, 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. De uitgebreide Moore 

Academy staat voor jou klaar. 
• Flexibiliteit, want het leven is meer dan werken alleen. 
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Motrac 
 
Noorderlaan 612  
2030 Antwerpen | België 
 
 
www.motrac.be 

   

Eerste verdiep - 234 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Bruna Clabost 
Noorderlaan 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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MULTI NV 
 
Orlaylaan 10  
9140 Temse | België 
 
 
www.multi.engineering 

   

Eerste verdiep - 261 
 
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 
• Maritime & Offshore 

MULTI biedt service, expertise en capaciteit met deze diensten: 
• Ontwerp- & Ingenieursbureau 
• Projectsourcing 
• Site Based Projectteam 
• Fleet support Service 

 
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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nanoGrid 
 
Churchillsteenweg 17  
9320 Erembodegem | België 
 
 
www.nanogrid.com 

   

Eerste verdiep - 322 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Petya Nikolova 
Churchillsteenweg 17  | 9320 Erembodegem | België 
+32 486 16 03 26 
petya.nikolova@nanogrid.com | www.nanogrid.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 

nanoGrid specializes in climate-friendly energy management through a global platform for 
detailed monitoring and optimal control, processing real-time data of all your operations and 
locations so that energy consumption, remote control and people's comfort are managed 
securely, in line with international directives for sustainability. 
nanoGrid combines different specializations in terms of energy management, including 
installation, monitoring, hardware and software development, engineering, as well as providing 
advice and reporting. 

 
Bedrijfsgrootte 

+/- 30 employees, but we keep growing fast 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans, Engels, Duits, en andere Europese talen 
 
Internationale mogelijkheden 

nanoGrid is active in Belgium, The Netherlands, France, Germany, Luxemburg, Spain and 
Romania 

 
Troeven van het bedrijf 

Our goal is to lead multi-site energy management on a global scale. 
Join our fast-growing team and be a contributing part in the global fight against climate change. 
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Nebim N.V. 
 
Industrieweg 150  
9030 Mariakerke | België 
 
 
www.nebim.eu 

   

Gelijkvloers - 038 
 
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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NewBrix 
 
Veldkant 4  
2550 Kontich | België 
 
 
www.newbrix.jobs 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Britt Michiels 
Veldkant 7  | 2250 Kontich | België 
+32 473 49 25 92 
britt@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 8 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 

   

Eerste verdiep - 288 
 
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 
 
Frankrijkstraat 56-58  
1060 Brussel | België 
 
 
nmbs.be/jobs 

   

Eerste verdiep - 231 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Christian Smets 
Frankrijkstraat 56-58  | 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 17.000 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. 

 
Internationale mogelijkheden 

Niet van toepassing. 
 
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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NORRIQ 
 
Kruisstraat 289  
3120 Tremelo | België 
 
 
www.norriq.com 

   

Eerste verdiep - 292 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Imke Selleslach 
Kruisstraat 289  | 3120 Tremelo | België 
+32 16 49 81 15 
jobs@norriq.be | www.norriq.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 

NORRIQ provides consultancy and technology that streamlines and supports all of the 
company's processes across the entire value chain. 
We are specialists in ERP, CRM, BI and e-commerce. 
Our broad advisory and technology insight ensures that the customer's solutions are always 
well thought out and integrated - and not least rooted in the customer's IT strategy. 
Our starting point is always the customer's business, growth ambitions and competitive 
situation. 

 
Bedrijfsgrootte 

300 FTE's 
 
Gewenste talenkennis 

Dutch and English 
 
Internationale mogelijkheden 

Ja. 
NORRIQ heeft vestigingen in Denemarken, Duitsland, UK, Tunesië en Nederland. 

 
Troeven van het bedrijf 

- Geen detachering 
- Internationaal 
- Doorgroeimogelijkheden 



  
Jobbeurs Campus De Nayer 
Thomas More en KU Leuven 

7 maart 2023 
Bedrijvengids – pagina 179 

Ç 

Novartis 
 
Rijksweg 14  
2870 Puurs | België 
 
 
www.novartis.be/nl 

   

Eerste verdiep - 251 
 
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 een hoog technologische omgeving.  
Alle medewerkers en andere professionals dragen hun 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 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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NV Vanhout 
 
Lammerdries 12  
2440 Geel | België 
 
 
www.vanhout.be 

   

Eerste verdiep - 216 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jef De Bruyne 
Lammerdries 12  | 2440 Geel | België 
+32 492 13 67 65 
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,... 
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Ondernemingscoach 
 
Herpoel 13  
1840 Londerzeel | België 
 
 
ondernemingscoach.be 

   

Eerste verdiep - 225 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Roel Van Uytvanghe 
Herpoel 13  | 1840 Londerzeel | België 
+32 478 95 50 45 
roel@ondernemingscoach.be | ondernemingscoach.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 

Ondernemingscoach is geen klassieke boekhouder, wél een coach in groei. 
Wij geloven niet meer in de klassieke boekhouder die alleen maar documenten verwerkt en 
aangiftes doet. Bandwerk met vooral een blik op het verleden. 
Door voortdurend achteruit te kijken kan je nooit je groeiambities waarmaken. 
Daarom zetten wij in om te evolueren als ondernemer, om vooruit te gaan, met goesting in de 
toekomst! 

 
Bedrijfsgrootte 

Wij zijn een groeiend bedrijf met ondertussen 10 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Troeven van het bedrijf 

Je komt terecht in een jong gedreven team. 
Je kan doorgroeien in het bedrijf. 
Work life balance. 
Opleidingsmogelijkheden. 
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Ordina 
 
Blarenberglaan 3b  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.ordina.be 

   

Eerste verdiep - 220 
 
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  
5652 AH Eindhoven | Nederland 
 
 
www.orionengineering.nl 

   

Gelijkvloers - 047 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Steven van de Laar 
Hurksestraat 43  | 5652 AH 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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Ormit Talent 
 
Avenue de Tervueren 412  
1150 Woluwe-Saint-Pierre | België 
 
 
ormittalent.be/en 

   

Gelijkvloers - 043 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Clémentine Dinsart 
Avenue de Tervueren 412  | 1150 Woluwe-Saint-Pierre | België 
+32 494 67 91 50 
clementine.dinsart@ormittalent.be | ormittalent.be/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 

Work smart, get far. 
We say it to the new generation of tech-IT-data talents. 
Curious talents who want to do things differently. 
Who want to think bigger than zero and one. 
Who wan't to learn how to speak business. 
Who want to get in best shape for a promising career. 
In traineeships where you learn more in 2 years than you would in five elsewhere. 
So bottom line ... We offer paid jobs that will spice up your career within tech. 

 
Bedrijfsgrootte 

SME (50-150 employees) 
 
Gewenste talenkennis 

English (C1), Dutch and/or French (Native + basic knowledge in the other language) 
 
Internationale mogelijkheden 

No international opportunity 
 
Troeven van het bedrijf 

• Discover which part you want to play. Whether you love data, coding, digitalization, 
agility,? You’ll have plenty of offers asking you to choose a specific role. 

• Deliver at companies on the verge of change. Transformations, dashboarding, process 
optimalisations, IT development, data insights … 

• Develop your people and hard skills. Get ready to be amused and amazed with +20 
days of training. 
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PEC 
 
Technologielaan 12  
3001 Leuven | België 
 
 
peccorp.com 

   

Eerste verdiep - 262 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Annemie Vandeven 
Technologielaan 12  | 3001 Leuven | België 
+32 16 39 83 83 
annemie.vandeven@peccorp.com | 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 nv 
 
Excelsiorlaan 1 4 
1930 Zaventem | België 
 
 
www.pellikaan.be 

   

Eerste verdiep - 277 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Rudy De Cock 
Excelsiorlaan 1 4 | 1930 Zaventem | België 
+32 2 720 58 45 | +32 490 42 65 12 
rdecock@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 

   

Gelijkvloers - 028 
 
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 

   

Eerste verdiep - 282 
 
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 7b  
9140 Temse | België 
 
 
www.planet-talent.com/?hsLang=nl-be 

   

Eerste verdiep - 299 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kristel Seymus 
Frank van Dyckelaan 7b  | 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/jobs 

   

Gelijkvloers - 024 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Joke Maes 
Oudaan 5  | 2000 Antwerpen | België 
+32 3 338 55 55 
pz.antwerpen.jobs@police.belgium.eu | www.politieantwerpen.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 

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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Port of Antwerp-Bruges 
 
Zaha Hadidplein 1  
2030 Antwerpen | België 
 
 
www.portofantwerpbruges.com/jobs 

   

Eerste verdiep - 286 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Christien Van Vaerenberg 
Zaha Hadidplein 1  | 2030 Antwerpen | België 
+32 3 205 20 95 | +32 496 37 80 88 
Sophie.marck@portofantwerpbruges.com | www.portofantwerpbruges.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 

Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge baat de haven van Antwerpen en Zeebrugge uit en speelt 
een belangrijke rol in de dagelijkse werking van Port of Antwerp-Bruges. 
Dag en nacht, het hele jaar door, werken 1 800 medewerkers aan klantgerichte dienstverlening, 
optimale infrastructuur, de promotie van de haven in binnen- en buitenland en innovatieve 
projecten om “onze haven” efficiënter, bereikbaarder en beter te maken. 

 
Bedrijfsgrootte 

1800 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans en Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Port of Antwerp-Bruges International bestaat uit een groep van experts en consultants die 
professionals in overzeese havens en terminals adviseren. 

 
Troeven van het bedrijf 

https://www.portofantwerpbruges.com/jobs/nl/hoe-solliciteren 
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Positive Thinking Company 
 
Chaussée De Charleroi 112  
1060 Brussel | België 
 
 
positivethinking.tech 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Yannick Maes 
Chaussée De Charleroi 112  | 1060 Brussel | België 
+32 496 06 09 45 
ymaes@cbtw.tech | positivethinking.tech 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (Professionele bachelor en graduaten):  

 

Aanbod voor afgestudeerden KU Leuven (Industrieel Ingenieur):  
 

Aanbod stages, eindwerken, masterproeven:  
 

Zie tabellen vooraan in deze gids 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Algemene omschrijving 

Positive Thinking Company is part of a worldwide ecosystem that believe collaboration betters 
the world. 
We provide technology services that digitally transform our clients and generate business value.  
We consult, design, develop and deliver. With our multidisciplinary expertise and leading 
industry partners we are able to offer a comprehensive range of services, including technology 
and business consulting, software engineering and on-going support. 
Active domains: Software Product Engineering - Cloud Engineering - Digital Workplace - 
Cybersecurity - Hyperautomation - Data Analytics 

 
Bedrijfsgrootte 

Number of employees worldwide: 3500+ In Belgium: 500+ 
 
Gewenste talenkennis 

French/English Dutch/English Or Trilingual 
 
Internationale mogelijkheden 

Date of establishment: 2004 
Number of active countries: 14 
Number of active cities: 35 

 
Troeven van het bedrijf 

• Online training catalogue. You can choose to follow soft skills, languages, methodology, 
technical or functional trainings. 

• You can become part of one of our technical/passion communities, to share knowledge, 
network with other colleagues, ... 

• Big portfolio of clients in different kind of sectors: Utility, Banking, Retail, Government, 
Industry, Health, ... 
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Prayon 
 
Rue Joseph Wauters 144  
4480 Engis | België 
 
 
www.prayon.com 

   

Gelijkvloers - 096 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Dominique Maréchal 
Rue Joseph Wauters 144  | 4480 Engis | België 
+32 42 73 93 78 | +32 476 86 02 58 
DMarechal@prayon.com | www.prayon.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 

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 : 1200 collaborators 
 
Gewenste talenkennis 

French - Dutch - English 
Other languages depending on the country 

 
Internationale mogelijkheden 

Prayon is an international company. 
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 giving a particular importance to the well beeing of its employees.  
Prayon offers the appropriate tools to better develop themself together with offering an attractive 
salary package. 
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PSA Antwerp/MPET/ATS 
 
Napelsstraat 79  
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.grootgrotergroots.be/nl-be/ontdek-psa-mpet-ats 

   

Eerste verdiep - 258-259 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Cheyenne Van De Craen 
Napelsstraat 79  | 2000 Antwerpen | België 
+32 3 260 61 71 | +32 474 66 19 64 
Cheyenne.VanDeCraen@globalpsa.com | 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 

   

Gelijkvloers - 090 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Florence Keil 
Culliganlaan 5  | 1831 Diegem | België 
+32 493 74 89 36 
florence.keil@pwc.com | www.pwc.be/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 

Where talented people find their place use your skills to make a positive difference in the world.  
What comes to mind when you think of PwC? Auditing? Tax? Accounting? Consulting? 
We’re all of those things - and so much more! 
PwC is your opportunity to learn with purpose, lead with heart, and make a positive impact on 
the world. 
See how you can nurture your future with PwC, your career mentor, and discover how fulfilling 
being part of our community can be! 
Visit www.careers.pwc.be and apply now. 

 
Bedrijfsgrootte 

5 offices, 2,158 employees in Belgium. 
 
Gewenste talenkennis 

English and French or Dutch. 
 
Internationale mogelijkheden 

152 countries, 688 cities, 327,947 employees worldwide. 
 
Troeven van het bedrijf 

• Act with integrity 
• Make a difference 
• Care 
• Work together 
• Reimagine the possible 
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Renotec NV 
 
Winkelomseheide 229  
2440 Geel | België 
 
 
www.renotec.be 

   

Gelijkvloers - 119 
 
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 900 medewerkers 
• 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 Aluminium 
 
Oude Liersebaan 266  
2570 Duffel | België 
 
 
www.reynaers.com 

   

Eerste verdiep - 326 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Dorien Thys 
Oude Liersebaan 266  | 2570 Duffel | België 
+32 15 30 86 06 
dorien.thys@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 
2700 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 638 miljoen euro in 2021 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 12 km onderweg? Je bent er in een wip dankzij je elektrische fiets. 
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Robert Bosch 
 
Henri Genessestraat 1  
1070 Anderlecht | België 
 
 
www.bosch.be/nl/home 

   

Eerste verdiep - 287 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Elke Walckiers 
Henri Genessestraat 1  | 1070 Anderlecht | België 
+32 2 525 51 93 
elke.walckiers@be.bosch.com | www.bosch.be/nl/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 

De Bosch Groep is vooruitstrevend actief in automaterialen, automatiseringstechniek, 
verpakkingsmachines, elektrisch gereedschap, thermotechniek, huishoudtoestellen, 
beveiligingstechniek,… 
In 2021 hadden we een omzetcijfer van ca. 78,8 miljard EUR. We hebben wereldwijd ca. 
401.300 medewerkers en zijn daarmee één van de grootste industriële ondernemingen ter 
wereld. Onze sterkste troeven zijn toekomstgericht denken en werken, gedegen kwaliteit 
leveren en kennis bieden betreffende producten en diensten. 
Met zijn meer dan 400 vestigingen wereldwijd is de Bosch Groep CO2-neutraal. 

 
Bedrijfsgrootte 

Wereldwijd ca. 401.300 medewerkers 
In België ca. 1.400 mederwerkers verspreid over 7 vestigingen. 
Als groep actief in mobiliteit, industrie, machines voor tuin, bouw- en renovatie, 
huishoudapparatuur, verwarming/airco en toebehoren, IoT en R&D voor rubbertoepassingen. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands – Frans - Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 440 dochterondernemingen 
en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend 
dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk 
land in de wereld. 

 
Troeven van het bedrijf 

#internationaal   #leermogelijkheden   #doorgroei   #talen.  #teamsfeer   #flexibility 
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Robert Half 
 
Stationsstraat 34  
1702 Dilbeek | België 
 
 
www.roberthalf.be/nl 

   

Gelijkvloers - 077 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Eva Smit 
Stationsstraat 34  | 1702 Dilbeek | België 
+32 3 241 14 72 
eva.smit@roberthalf.be | www.roberthalf.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 

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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RoboJob NV 
 
Industriepark zone B 12  
2220 Heist-op-den-Berg | België 
 
 
robojob.eu/nl 

   

Gelijkvloers - 001-002 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Estelle Marteau 
Industriepark zone B 12  | 2220 Heist-op-den-Berg | België 
+32 15 25 72 92 | +32 492 41 32 56 
estelle.marteau@robojob.eu | 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 80 mensen in dienst, en breekt elk jaar opnieuw onze 
records in omzet en het aantal installaties. Ook voor 2023 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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RP One 
 
Luchthavenlaan 27  
1800 Vilvoorde | België 
 
 
www.rp-one.eu 

   

Eerste verdiep - 226 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Brigitte Coucke 
Luchthavenlaan 27  | 2000 Vilvoorde | België 
+32 475 90 19 09 | +32 484 99 98 21 
bco@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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Safran Aircraft Engine Services 
 
Brussels Airport Building 24B  
1930 Zaventem | België 
 
 
www.safran-aircraft-engines.com 

   

Gelijkvloers - 120 
 
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 

   

Eerste verdiep - 271 
 
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 
 
 
ww.sbb.be 

   

Eerste verdiep - 269 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Elke Verbruggen 
Diestsevest 32 1A | 3000 Leuven | België 
+32 16 31 95 03 | +32 498 48 23 78 
hr@sbb.be | ww.sbb.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 

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 27 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.werkenbijscania.be 

   

Gelijkvloers - 067 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Dionne Robben 
Antoon Van Osslaan 1 28 | 1120 Neder over Heembeek | België 
+32 478 71 01 14 
Dionne.robben@scania.com | www.werkenbijscania.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 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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ScioTeq BV 
 
President Kennedypark 35A  
8500 Kortrijk | België 
 
 
www.scioteq.com/en 

   

Eerste verdiep - 289 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Senne Desmadryl 
President Kennedypark 35A  | 8500 Kortrijk | België 
+32 56 27 23 19 
jobs@scioteq.com | www.scioteq.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 

ScioTeq levert hoogtechnologische visualisatieoplossingen voor drie van de meest kritieke 
omgevingen ter wereld: luchtvaart, defensie en luchtverkeersleiding. 
Met uiteenlopende expertise in zowel R&D, productie, assemblage van de displays en 
aftersales, helpt ScioTeq vanuit West-Vlaanderen om de meest veeleisende omgevingen ter 
wereld te visualiseren. 

 
Bedrijfsgrootte 

400+ wereldwijd, waarvan 350 in Kortrijk, België 
 
Gewenste talenkennis 

Engels (vereist), Nederlands 
 
Internationale mogelijkheden 

ScioTeq is wereldwijd actief binnen luchtvaart, defensie & air traffic control met locaties in US, 
Singapore, India & Israël. 
Daarnaast zijn 11 verschillende nationaliteiten tewerkgesteld in ons hoofdkantoor in Kortrijk. 

 
Troeven van het bedrijf 

• Ontwikkeling, testing en productie in Kortrijk, waardoor samenwerking heel vlot verloopt 
tussen de verschillende afdelingen 

• Internationale context met no-nonsense cultuur 
• Uitgebreid en variabel loonpakket 
• 32 vakantiedagen en flexibele werkuren 
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Securitas 
 
Sint-Lendriksborre 3  
1120 Neder-Over-Heembeek | België 
 
 
www.securitas.be 

   

Eerste verdiep - 238 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Bernard Ghaye 
Sint-Lendriksborre 3  | 1120 Neder-Over-Heembeek | België 
www.securitas.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 

Securitas is wereldwijd marktleider op het vlak van beveiliging en bewaking en is actief in 
sectoren zoals on-site en remote bewaking, technologische oplossingen, security-advies en 
trainingen. 
Door een combinatie van mensen, technologie en kennis kan Securitas inspelen op de 
specifieke behoeften van de klant om zo de meest efficiënte en vooruitstrevende 
veiligheidsoplossing te vinden. 
Meer dan 6500 medewerkers maken in België een verschil in zowel de residentiële sector, bij 
KMO’s, grote ondernemingen als in de publieke sector. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - Frans - Engels 
 
Troeven van het bedrijf 

Bij Securitas kunt u terecht voor 12 verschillende activiteiten aan waarin preventief beveiligen 
centraal staat. 
Het inzetten van onze mensen in combinatie met de technologie van morgen maakt dat we 
telkens weer intelligente oplossingen op maat kunnen aanbieden. 
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Select Human Resources 
 
Transcontinentaalweg 13  
2030 Antwerpen | België 
 
 
www.selecthr.be 

   

Gelijkvloers - 040 
 
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 

   

Gelijkvloers - 041 
 
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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Simac 
 
Arthur De Coninckstraat 5  
3070 Kortenberg | België 
 
 
www.simac.be/nl 

   

Eerste verdiep - 244 
 
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.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 

SIMAC ICT is een speler op de Belgische ICT-markt met een focus op 3 domeinen: Integration, 
Cabling & Infrastructure en 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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Smals 
 
Fonsnylaan 20  
1060 Brussel | België 
 
 
www.smals.be 

   

Eerste verdiep - 264 
 
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 2065 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 volop groeien in onze eigen Smals Academy. 
Dankzij de combinatie van aantrekkelijke loonvoorwaarden, permanente aandacht voor het 
evenwicht werk-privé en uitgebreide telewerkmogelijkheden is Smals al vijftien jaar op rij Top 
Employer! 
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Smet Group 
 
Kastelsedijk 64  
2480 Dessel | België 
 
 
www.smetgroup.be 

   

Eerste verdiep - 280 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kylie Voet 
Kastelsedijk 64  | 2480 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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SMT Belux 
 
Woluwelaan 9  
1800 Vilvoorde | België 
 
 
www.smt.network/belux/nl 

   

Gelijkvloers - 110 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Linn van Aalst 
Woluwelaan 9  | 1800 Vilvoorde | België 
+32 479 81 84 01 
linn.van.aalst@smt.network | www.smt.network/belux/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 

SMT BeLux is de officiële invoerder van VOLVO heavy duty machinery en Sennobogen. 
We zijn verantwoordelijke voor sales, onderhoud & herstelling van VOLVO en Sennebogen 
machines. 
Daarnaast heeft SMT heeft ook een rental afdeling met meer dan 100 machines in omloop. 

 
Bedrijfsgrootte 

SMT Belux telt +- 200 werknemers. 
Daarnaast is SMT de invoerder voor landen zoals Groot Brittannië, Nederland, Texas en 28 
landen in (West-) Afrika. 

 
Gewenste talenkennis 

De voertaal is Nederlands maar een basis kennis Engels en Frans is altijd een pluspunt. 
 
Internationale mogelijkheden 

SMT is een internationaal bedrijf met vertakkingen in Europa, de Verenigde Staten en Afrika. 
 
Troeven van het bedrijf 

Internationaal bedrijf, sterk merk met VOLVO en Sennobogen, mogelijkheid tot opleidingen 
zowel lokaal als internationaal. 
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Ç 

Smulders 
 
Hoge Mauw 200  
2370 Arendonk | België 
 
 
www.smulders.com/nl 

   

Eerste verdiep - 328 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Katrien Stoffels 
Hoge Mauw 200  | 2370 Arendonk | België 
+32 14 27 09 02 
jobs.iem@smulders.com | www.smulders.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 

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: + 1.100 
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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Ç 

Sopra Steria 
 
Avenue Arnaud Fraiteur 15/23  
1050 Elsene | België 
 
 
www.soprasteria.be 

   

Gelijkvloers - 078 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Bastien Ruytinx 
Avenue Arnaud Fraiteur 15/23  | 1050 Elsene | België 
+32 473 55 79 47 
bastien.ruytinx@soprasteria.com | www.soprasteria.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 

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 people for the Benelux area 
 
Gewenste talenkennis 

French, Dutch and English 
 
Internationale mogelijkheden 

46.000 people worldwide 
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Ç 

SPIE Belgium 
 
Tweestationsstraat 150  
1070 Anderlecht | België 
 
 
spie.be 

   

Gelijkvloers - 019 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kate Wils 
Tweestationsstraat 150  | 1070 Anderlecht | België 
+32 474 66 81 63 
kate.wils@spie.com | 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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Ç 

Spilberg 
 
Graanmarkt 2  
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.spilberg.nl/en 

   

Eerste verdiep - 272 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Yassir Mounadi 
Graanmarkt 2 | 2000 Antwerpen | België 
+32 2 681 01 33 
ymounadi@vibegroup.com | Vibegroup.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 

Want to help create the future of IT? 
We’re the scale-up to do this with! 
Spilberg consulting is a young, dynamic consulting company with a large network in the fields 
of Development and Testing in Belgium. 
Spilberg is a Vibe group Company 

 
Bedrijfsgrootte 

We celebrated the group’s 12-year anniversary and reached the milestone of 1500 
simultaneously active IT-professionals working for our clients on an interim or consulting basis. 

 
Gewenste talenkennis 

ENG + NL or FR 
 
Internationale mogelijkheden 

Since it's inception in the Netherlands in 2011, our organisation has grown to become a trusted 
international company, working in three different countries focusing on four IT niche-markets. 

 
Troeven van het bedrijf 

Our Young Graduate program offers you the chance to kick-start your career as an IT-
consultant. 
As a young graduate, you will be adopted in our community of IT professionals, receive a 
personal coach, access to community-events and in-house trainings. 
Prior to the start of your first project, you participate in an intensive bootcamp to prepare you to 
be an outstanding Spilberg IT-consultant. 
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Ç 

SPOC 
 
Falconpoort 22  
2000 Antwerpen | België 
 
 
spoc-group.com 

   

Gelijkvloers - 010 
 
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. 
 



  
Jobbeurs Campus De Nayer 
Thomas More en KU Leuven 

7 maart 2023 
Bedrijvengids – pagina 219 

Ç 

Stadsbader 
 
Kanaalstraat 1  
8530 Harelbeke | België 
 
 
www.stadsbader.com 

   

Eerste verdiep - 291 
 
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 Stadsbader Group, met hoofdzetel in Harelbeke, is een vaste waarde in de 
aannemingswereld. Als snelst groeiende klasse 8-aannemer beslaat ons portfolio diverse 
domeinen van de bouwsector: infrastructuuraanleg, civiele bouwkunde, industriebouw en 
commerciële bouwprojecten en technieken. 
Onze civiele afdeling zit hoofdzakelijk ondergebracht bij Stadsbader Contractors, een bedrijf 
met een enorme specialisatie binnen dit domein. Zij focussen zich o.m. op de realisatie van 
bruggen, sluizen, tunnels, spoor- en wegenwerken en op grote industriële projecten. 

 
Bedrijfsgrootte 

>1650 over de verschillende afdelingen 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - Frans - Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Nee, maar Stadsbader Group heeft verschillende uitvalbasissen, je kan ons vinden op 17 
vestgingen, verspreid over Vlaanderen, Henegouwen en Noord-Frankrijk. 

 
Troeven van het bedrijf 

• zeer uitdagende grote technische projecten, steeds afwisseling, 
• mogelijkheid tot traineeships, 
• familiebedrijf met mogelijkheden om mee te werken aan de verdere groei van de 

organisatie, 
• verschillende sites verspreid over Vlaanderen, 
• aandacht voor ergonomie op kantoor, 
• sportieve teambuildings, 
• begeleiding van een meter/peter, 
• verticale en horizontale heroriëntatie 
• etc. 
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Ç 

STAR Group Belgium NV 
 
Kribbestraat Dec-20 6 
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.star-specialists.com 

   

Gelijkvloers - 045 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Yarro Pauwels 
Kribbestraat Dec-20 6 | 2000 Antwerpen | België 
+32 476 47 40 75 
y.pauwels@star-specialists.com | www.star-specialists.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 

Klaar voor een carrière in de energiesector? 
Duizenden specialisten werken iedere dag voor STAR. 
Goed werkgeverschap is voor ons ontzettend belangrijk. 
Vertrouwen, betrokkenheid en een persoonlijke benadering staan voorop. 
Je vindt de meest uitdagende projecten en opdrachtgevers in ons portfolio. 
Met STAR ben je altijd verzekerd dat je volle kracht vooruit kunt. 
Omdat wij altijd een oplossing vinden weet je dat je op STAR kunt rekenen. 
Ongeacht wat er nu speelt of morgen op je pad komt, door de continuïteit die STAR je biedt 
hoef je nooit stil te vallen en blijf je ontwikkelen. 

 
Bedrijfsgrootte 

De kracht van STAR zit in het samenbrengen van opdrachtgever, project en specialist. 
Door onze persoonlijke, betrokken aanpak weten we steeds wat er speelt. 
We werken voor marktleiders in alle technische sectoren en hebben een goede relatie met ruim 
45.000 specialisten. 
We begrijpen wat zij willen! 
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Ç 

Stegmann Belgium 
 
Verbindingsdok-Oostkaai 1  
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.stegmann.be 

   

Eerste verdiep - 235 
 
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, 
• enz ... 

Onze ervaren consultants begeleiden u op een zeer professionele manier naar uw eerste job! 
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Ç 

stow 
 
Industriepark 6 B 
8587 Spiere-Helkijn | België 
 
 
www.stow-group.com/en 

   

Gelijkvloers - 104 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Ben Lissens 
Industriepark 6 B | 8587 Spiere-Helkijn | België 
+32 468 20 08 92 
ben.lissens@stow-group.com | www.stow-group.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 

stow is a global market leader in industrial storage solutions. 
Headquartered in Belgium, stow employs 2,000 “Rack Stars” across Europe and the US. 
The group has a pan-European production footprint with production facilities and a global 
commercial network. Our core activity is the development and manufacturing of top-quality 
racking systems for the storage of palletised or small goods and longer items, as well as 
mezzanines. In line with our continuous growth and innovation efforts, we have developed 
automated storage solutions both for pallets and bins which are spearheaded by stow Robotics. 

 
Bedrijfsgrootte 

We have 2000 employees worldwide and about 600 in Belgium. 
stow employees are called 'Rack Stars', because we rack the world! 
In the last 45 years stow has grown from a modest racking manufacturer in Belgium to a global 
player in the storage and logistics industry. 

 
Gewenste talenkennis 

Dutch, English, French. 
 
Internationale mogelijkheden 

In 2019 we have merged our brands and activities. With this “one brand, one company” 
approach, we are strengthening our position as a global leader with the largest possible product 
offering and geographical presence: 9 industrial sites, 13 commercial entities and an extensive 
distributor network. 

 
Troeven van het bedrijf 

Our people are at the heart of our company. 
And to make sure our employees continue to develop and grow in their career, we offer a broad 
range of tailored training and development programs. 
We understand that you want to develop a quality career and we offer every opportunity to 
challenge yourself - to make the next step. 
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Ç 

STRABAG Belgium 
 
Noorderlaan 139  
2030 Antwerpen | België 
 
 
www.strabag.be 

   

Gelijkvloers - 100 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Robert van Rossum 
Noorderlaan 139  | 2030 Antwerpen | België 
+32 3 540 45 00 | +31 6 28 37 68 17 
robert.vanrossum@strabag.com | www.strabag.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 

STRABAG Belgium maakt deel uit van het internationale bouwbedrijf STRABAG SE. 
Als sterk bouwtechnologieconcern, met wereldwijd meer dan 75.000 medewerkers, realiseren 
we projecten met een uitgesproken innovatief karakter. 
Met een omzet van ruim 16 miljard euro behoren we tot de wereldtop. 
We bundelen onze krachten, delen onze expertise en werken aan vooruitgang. 
Ons motto: WORK ON PROGRESS. 
STRABAG Belgium, een welgekende klasse 8 aannemer, heeft alle expertise in huis. 
Zo beschikken wij over een intern studiebureau (Central Services), materieeldienst (BMTI) en 
juridische dienst (CML). 

 
Bedrijfsgrootte 

4 kantoren in België (Antwerpen, Gent, Genk en Brussel), 
ongeveer 300 medewerkers. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Engels, Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

Onderdeel van een groot internationaal concern (STRABAG SE), actief in meer dan 80 landen 
en 75.000 medewerkers. 

 
Troeven van het bedrijf 

Aandacht voor collega's, technische expertise, innovatie / duurzaamheid en een stabiel en 
financieel sterk concern. 
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Ç 

Strukton Rail NV 
 
Burgemeester Maenhautstraat 64  
9820 Merelbeke | België 
 
 
struktonrail.be 

   

Gelijkvloers - 118 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Dieter De Groote 
Burgemeester Maenhautstraat 64  | 9820 Merelbeke | België 
+32 9 210 79 10 | +32 496 27 14 19 
hr@strukton.be | struktonrail.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 

Strukton Rail NV is een van de meest geavanceerde spooraannemers in België en onderdeel 
van de internationale groep Strukton. 
In ons 100-jarig bestaan hebben wij nationaal en internationaal ruime ervaring en kennis 
opgebouwd en staan we in voor een hoogwaardig aanbod van spoorwerken, waaronder spoor-
, signalisatie- en elektrificatiewerken in de railinfrastructuur. 

 
Bedrijfsgrootte 

Bij Strukton Rail nv werken ca. 160 medewerkers. Afhankelijk van de geografische ligging en 
wanneer de omvang van het werk, de inzet van groot materieel of een combinatie van 
specialismen het nodig maakt, dan werken we nauw samen met de collega’s van Strukton Rail 
Nederland. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

Today we create tomorrow. 
Dankzij decennialange kennis en ervaring staan wij nationaal en internationaal aan de top 
binnen de spoorsector. 
Naast onze gedegen railinfra expertise staan we aan de basis van baanbrekende 
technologische ontwikkelingen. 

 
Troeven van het bedrijf 

Jouw ervaren collega’s ondersteunen je met de peter- en meterwerking zodat je on-the-job 
training krijgt bij deze complexe uitdagingen. 
Verder krijg jij interne opleiding zodat je expertise alleen maar groeit. 
We hebben niet enkel een winterstop, maar ook een zomerstop vastgelegd volgens het 
collectief bouwverlof (20 +12 verlofdagen). 
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Ç 

Sumitomo Drive Technologies 
 
Leonardo Da Vincilaan 1  
2650 Edegem | België 
 
 
emeia.sumitomodrive.com/en-de/page/hansen-industrial-gearboxes-
brand 

  
 

Gelijkvloers - 105 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Stefanie Den Haene 
Leonardo Da Vincilaan 1  | 2650 Edegem | België 
+32 3 450 12 82  
hit.hredegem@shi-g.com | https://emeia.sumitomodrive.com/en-gb/emeia-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 

Het merk Sumitomo Drive Technologies staat voor een gevestigde wereldwijde ontwerper, 
fabrikant en leverancier van precisieaandrijvingen, standaardaandrijvingen, gepersonaliseerde 
aandrijfoplossingen en industriële tandwielkasten. 
Als deel van Sumitomo Heavy Industries (SHI) Japan en de Power Transmission and Control 
(PTC) divisie van het bedrijf, bieden Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany en Hansen Industrial 
Transmissions 100 jaar know-how in aandrijftechnologie. 

 
Bedrijfsgrootte 

Bij Hansen Industrial Transmissions in Edegem zijn we met om en bij de 250 medewerkers 
(zowel arbeiders als bedienden). 

 
Gewenste talenkennis 

De interne voertaal is Nederlands. Een zeer goede kennis van het Engels is noodzakelijk gezien 
het internationale karakter van het bedrijf. Elke andere taal is een pluspunt, maar geen must. 

 
Internationale mogelijkheden 

Met productielocaties in Markt Indersdorf nabij München, en Edegem nabij Antwerpen en 
dochterondernemingen in Duitsland, Benelux, Frankrijk, Italië, Spanje, Scandinavië, Turkije, 
Groot Brittannië en India, bedienen wij de EMEIA markt (Europa, Midden Oosten, Afrika en 
Indië). 

 
Troeven van het bedrijf 

Bij Hansen Industrial Transmissions zie je alles on-site gebeuren (in Edegem): van het ruwe 
materiaal tot het afgewerkt eindproduct. 
Verder kom je terecht in een flexibele werkomgeving waar je opleidings- en groeikansen krijgt.  
Als kers op de taart een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen, waaronder 18 ADV-dagen 
en een fietsleaseplan. 
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Sweco Belgium 
 
Arenbergstraat 13 bus 1 
1000 Brussel | België 
 
 
www.swecobelgium.be 

   

Eerste verdiep - 274 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Cindy Despretz 
Arenbergstraat 13 bus 1 | 1000 Brussel | België 
+32 2 588 65 81 
cindy.despretz@swecobelgium.be | www.swecobelgium.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 

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 19.500 medewerkers in 15 landen bieden we onze klanten expertise op maat. 
We voeren wereldwijd projecten uit in 70 landen. 
In België werken onze 2000 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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Synergie Belgium 
 
Desguinlei 88-90  
2018 Antwerpen | België 
 
 
www.synergiecareers.be 

   

Gelijkvloers - 084 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kawtar Taibi 
Michiel Coxiestraat 1A  | 2800 Mechelen | België 
+32 15 30 28 06 
mechelen-careers@synergiejobs.be | www.synergiecareers.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 

Synergie Belgium, dat zijn 500 collega’s. Meer dan 70 kantoren en in-house teams bij bedrijven.  
Vier gespecialiseerde afdelingen - Interim, Careers, Construct en S&you. 
Allemaal gericht op één doel: de juiste persoon op de juiste werkplek. 
Wat we precies doen? 
We helpen jou groeien, als werknemer of werkgever. Samen maken we werk van jouw werk. 
In België, al meer dan 25 jaar. 
Denk je nu spontaan aan uitzendwerk? 
Dat mag. Maar denk ook verder. 
Synergie Careers rekruteert bedienden in vast dienstverband en de juiste professionals voor 
projecten. 

 
Bedrijfsgrootte 

500 medewerkers, verdeelt over 70 kantoren. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands zeer goed, Engels goed, Frans pluspunt 
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Syntory 
 
Sint-Jobsesteenweg 102  
2930 Brasschaat | België 
 
 
www.syntory.com 

   

Eerste verdiep - 297 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Heidi Block 
Antwerpsesteenweg 18 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 

Syntory stelt zijn unieke IT-experts ter beschikking van elke middelgrote en grote onderneming 
voor wie een snelle, accurate en veilige levering van bedrijfsgegevens van vitaal belang is. 
IT is een cyclus, een verhaal dat nooit eindigt. 
Een verhaal dat steeds vernieuwd moet worden. 
Syntory, verfrissende IT-verhalen. 

 
Bedrijfsgrootte 

Syntory heeft als holding een 50+ werknemers. 
Deze zitten verspreid over hun twee vestigingen, één in Brasschaat die zich met infrastructure 
bezig houd en één in Rumst die zich focust op netwerk en cyber security. 
Beide organisaties focussen zich ook op managed operations waaronder SOC. 

 
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 

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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Syntrium 
 
Kapellaan 83  
2920 Kalmthout | België 
 
 
www.syntrium.eu 

   

Gelijkvloers - 087 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Patrick Vermeulen 
Kapellaan 83  | 2920 Kalmthout | België 
+32 474 84 20 09 
Hr@syntrium.eu | www.syntrium.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 

Consultancy optimizing business processes and ERP integration 
 
Bedrijfsgrootte 

10 employees 
 
Gewenste talenkennis 

Dutch, English, French 
 
Internationale mogelijkheden 

Yes, Europe and UK 
 
Troeven van het bedrijf 

• challenges 
• work life balance 
• nice colleagues 
• team spirit 
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Teal Partners 
 
Damplein 23  
2060 Antwerpen | België 
 
 
www.tealpartners.com 

   

Eerste verdiep - 275 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jelle Huygen 
Damplein 23  | 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 49. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands 
 
Troeven van het bedrijf 

Antwerpen, moderne technologie, uitdaging op grote schaal, toffe collega's met keiveel ervaring 
die deze met alle plezier delen. 
We werken volgens de Teal principes van transparantie en zelfsturing. 
Zo kan je zelf gefundeerde beslissingen nemen die jou, je team en het bedrijf alleen maar beter 
maken. 
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teamwill consulting Benelux 
 
Beerveldsebaan 2 A 
9080 Lochristi | België 
 
 
www.teamwillgroup.com 

   

Gelijkvloers - 101 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Peter Hennion 
Beerveldsebaan 2 A | 9080 Lochristi | België 
+32 468 32 91 48 
peter.hennion@teamwillgroup.com | www.teamwillgroup.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 

TEAMWILL is een internationale expert in gespecialiseerde kredietoplossingen, een partner in 
transformatieprojecten met een passie voor digitalisering, technologie en informatiesystemen. 

 
Bedrijfsgrootte 

Teamwill Consulting Benelux levert diensten aan Europese topbedrijven binnen 
autofinanciering. 
Onze Europese klanten bevinden zich in de top 10 van leasing en financing bedrijven van de 
grootste automerken. 
Deze diensten worden geleverd door onze 21 consultants/experten. 

 
Gewenste talenkennis 

1. Engels 
2. Nederlands 
3. extra talen zijn een troef 

 
Internationale mogelijkheden 

Ontstaan in Parijs (Hoofdkantoor) in 2004 
+100 klanten 
+500 succesvolle projecten 
+500 consultants/experten 
en 10 internationale kantoren, waaronder Gent. 

 
Troeven van het bedrijf 

• Familiale sfeer 
• Mogelijkheid om te leren en snel door te groeien 
• Nichebranche 
• Internationale contacten 
• Onze waarden: Vertrouwen, groeien, leren, diversiteit en GENIETEN 
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Tessenderlo Group 
 
Troonstraat 130  
1050 Brussel | België 
 
 
www.tessenderlo.com 

   

Eerste verdiep - 202/203 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kristel Vanden Eynde 
Troonstraat 130  | 1050 Brussel | België 
+32 2 255 63 91 
info@tessenderlo.com | www.tessenderlo.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 

Tessenderlo Group is een gediversifieerde Belgische industriële groep. 
Onze wereldwijde activiteiten concentreren zich rond vier segmenten: oplossingen voor de 
landbouw, het valoriseren van bio-reststoffen, industriële oplossingen gericht op water, en 
energievoorziening. 
In België produceert Tessenderlo Kerley Ham gewasvoedingsstoffen voor de agro-industrie. 
PB Leiner in Vilvoorde produceert gelatine voor de voedings- en gezondheidssectoren, en 
DYKA in Overpelt produceert kunststofleidingsystemen voor o.a. drinkwatervoorziening, en T-
Power in Tessenderlo produceert elektriciteit. 

 
Bedrijfsgrootte 

We zijn actief in 26 landen wereldwijd, en stellen meer dan 4800 mensen tewerk. 
We zijn beursgenoteerd, en onze meest recente jaaromzet bedraagt 2,1 miljard € (jaarrapport 
2021). Ons wereldwijde hoofdkwartier is gevestigd in België. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands is de voertaal in onze Belgische plants. 
Voor internationale functies is Engels een must-have, andere talen zijn nice-to-have naargelang 
de rol. 

 
Internationale mogelijkheden 

We zijn actief in 26 landen wereldwijd. We zijn beursgenoteerd, met hoofdkwartier in België. 
 
Troeven van het bedrijf 

Every Molecule Counts: bij alles wat we doen, proberen we het beste te halen uit de 
grondstoffen en middelen waarover we beschikken. 
Dat geldt ook voor jouw carrière: met meer dan 100 jaar groei blijft onze groep jong van geest!  
Ondernemerschap en initiatief worden aangemoedigd, en onze beslissingslijnen zijn kort. 
Je mag ook een aantrekkelijk salarispakket verwachten. 
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Tetra Pak Belgium NV 
 
Alfons Gossetlaan 28/A  
1702 Dilbeek | België 
 
 
www.tetrapak.com 

   

Gelijkvloers - 093 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Alfons Gossetlaan 28/A  | 1702 Dilbeek | België 
www.tetrapak.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 Tetra Pak, we touch millions of people’s lives every day, enabling better nutrition and healthier 
lifestyles through food processing and packaging solutions that ensure food safety and quality.  
Guided by our global brand promise, PROTECTS WHAT’S GOOD, we strive to make a 
difference by protecting food, people and futures. 
You may know Tetra Pak for our packaging solutions, but we offer much more. 
We also provide food processing expertise and equipment for a broad array of products, from 
milk and beverages to ice cream, cheese, soups and vegetables. 

 
Bedrijfsgrootte 

25 000 employees worldwide 
 
Gewenste talenkennis 

English 
 
Internationale mogelijkheden 

We are looking for talented and highly motivated new graduates to join our Future Talent 
Programme and become the next generation of engineers and leaders in our industry. 
Check out our openings worldwide on our official career site: https://jobs.tetrapak.com/. 
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The Recruitment Academy BV 
 
Kasteelpark 5  
3040 Huldenberg | België 
 
 
thepeopleacademy.eu 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Joel Giterson 
Kasteelpark 5  | 3040 Huldenberg | België 
+32 468 33 01 60 
joel.giterson@thepeopleacademy.eu | thepeopleacademy.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 

The People Academy traint en coacht mensen in beroepen die momenteel erg gevraagd zijn.  
Concreet ontwikkelen we recruiters en allerlei functies in de internationale import en 
exportwereld. 
Na een intense leerperiode, coachen we je verder terwijl je bij een van onze partner-organisaties 
aan de slag gaat. 
Op die manier kan je zien of het bedrijf en de functie wel je ding zijn. 
Zo gaan we met jou aan de slag tot we de perfecte match vinden. 

 
Bedrijfsgrootte 

15 in-house werknemers in België, maar bij onze klanten werken veelal honderden mensen. 
 
Gewenste talenkennis 

Altijd Nederlands en Engels en soms Frans - afhankelijk van onze klant. 
Elke extra taal is altijd een plus. 

 
Internationale mogelijkheden 

We werken ook in Nederland 
 
Troeven van het bedrijf 

The People Academy is de uitstekende plaats om te starten met je carrière. 
We trainen en coachen je in je nieuwe job. 
Gaat het dan al eens fout op je eerste werk, zoeken we gewoon een betere match voor jou. 
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Thomas More 
 
Zandpoortvest 60  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.thomasmore.be 

   

Eerste verdiep - 304 
 
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 
 
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 
 
Romeinsesteenweg 564  
1853 Grimbergen | België 
 
 
jobs.tobania.be/en-be 

   

Gelijkvloers - 046 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nina Nguyen 
Romeinsesteenweg 564  | 1853 Grimbergen | België 
+32 476 70 11 73 
nina.nguyen@tobania.be | jobs.tobania.be/en-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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ToMach Engineering 
 
Noorderlaan 111 21 
2030 Antwerpen | België 
 
 
www.tomach.be 

   

Eerste verdiep - 256 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Joris Fuchs 
Noorderlaan 111 21 | 2030 Antwerpen | België 
+32 488 41 18 45 
joris.fuchs@tomach.be | www.tomach.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 

ToMach Engineering selecteert, werft aan en detacheert personeel binnen de technische 
dienstverlening. 
Binnen onze onderneming staan onze medewerkers centraal, concreet en no-nonsense. 
Deze benadering maakt dat wij als specialist professioneel handelen in de wereld van 
engineering. 
Zo ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij technische uitdagingen. 

 
Bedrijfsgrootte 

35 medewerkers in 2 vestigingen in België, in Antwerpen en Sint-Genesius-Rode. 
225 medewerkers in de Neitraco-groep (4 locaties en 7 bedrijven in Nederland) 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands, Frans of Engels 
 
Internationale mogelijkheden 

Nederland 
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Tormans bv 
 
Kleinhoefstraat 11 15 
2440 Geel | België 
 
 
www.tormansgroup.be/nl 

   

Gelijkvloers - 060 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Marielle De Bruyn 
Schaliënhoevedreef 20 C | 2800 Mechelen | België 
+32 15 79 82 50 
marielle.debruyn@tormans.net | www.tormansgroup.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 

Op nauwelijks 22 jaar tijd bouwde Jan Tormans een organisatie van vier mensen uit tot een 
gerenommeerd bedrijf, dat ingenieurs, technici en administratief personeel detacheert in 
verschillende disciplines en sectoren. 
Samen met een sterk intern team wordt de groei van Tormans Group verzekerd. 
Vanuit de vestigingen in Geel, Mechelen, Evergem en Antwerpen stellen ze meer dan 350 
ervaren specialisten tewerk bij een 200-tal gerenommeerde bedrijven in heel België. 

 
Bedrijfsgrootte 

350 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - Engels - Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

Met onze 20-jarige ervaring en focus op onze waarden willen we onze klanten verder 
ondersteunen in meerdere disciplines en alle sectoren. 
Tormans maakt zich sterk om blijvend te groeien en tegen 2025 een internationale speler te 
worden. 

 
Troeven van het bedrijf 

De troeven van Tormans: 
• Aanbod aan gepaste opleidingen 
• Persoonlijke begeleiding tijdens je project(en) 
• Advies en coaching op maat 
• Projecten bij belangrijke (inter)nationale bedrijven 
• Kom in contact met de modernste technieken en installaties 
• Contract van onbepaalde duur 
• Aantrekkelijk salaris en heel wat voordelen 
• Een professionele, persoonlijke en eerlijke no-nonsense aanpak 
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Trescal 
 
Vosstraat 200  
2600 Berchem | België 
 
 
www.trescal.be 

   

Gelijkvloers - 025 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Lesley Cornelis 
Vosstraat 200  | 2600 Berchem | België 
+32 471 70 29 08 
jointheteam.benelux@trescal.com | www.trescal.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 

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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Ç 

Umicore 
 
Adolf Greinerstraat 14  
2660 Hoboken | België 
 
 
www.umicore.be 

   

Gelijkvloers - 029 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Lea Geypen 
Adolf Greinerstraat 14  | 2660 Hoboken | België 
+32 3 821 65 85 
lea.geypen@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 

Umicore is een toonaangevend bedrijf in circulaire materiaaltechnologie met een uitgebreide 
expertise op het gebied van materiaalwetenschappen, chemie en metallurgie. 
Onze allesoverheersende doelstelling van duurzame waardecreatie is gebaseerd op de ambitie 
om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een manier die beantwoordt 
aan onze missie: "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 

Umicore is een stabiele internationale groep en tegelijkertijd een op en top Belgisch bedrijf met 
vier vestigingen in ons land (Hoboken, Olen en Brussel). 
Wereldwijd werken er meer dan 11000 collega's voor Umicore, in 46 productiesites en 15 R&D 
- technische sites. 

 
Troeven van het bedrijf 

Om de toekomst vorm te geven, tonen we vandaag al de weg. 
Als bedrijf én als werkgever. 
Onze bedrijfscultuur garandeert dat iedereen ideeën kan uitwisselen en expertise kan 
opbouwen, ongeacht gender, achtergrond of afkomst. 
We bieden een competitief loon en alle voordelen die je mag verwachten van een Top Employer. 



  
Jobbeurs Campus De Nayer 
Thomas More en KU Leuven 

7 maart 2023 
Bedrijvengids – pagina 241 

Ç 

Unit-T 
 
Schaliënhoevendreef 20 t 
2800 Mechelen | België 
 
 
jobs.unit-t.eu 

   

Gelijkvloers - 061 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Recruitment Team 
Schaliënhoevendreef 20 t | 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 

   

Eerste verdiep - 284 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Sanne De Smedt 
Prins Boudewijnlaan 41 | 2650 Edegem | België 
+32 472 31 46 32 
sanne.desmedt@uptimegroup.be | www.uptimegroup.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 

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! 
The Only Way is UP! 
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Userfull 
 
Scherpenhoek 91  
2850 Boom | België 
 
 
www.userfull.be 

   

Gelijkvloers - 089 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Charlotte Corcellis 
Scherpenhoek 91  | 2850 Boom | België 
+32 2 282 08 08 | +32 470 10 03 69 
hr@userfull.be | www.userfull.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 

Userfull: de IT-partner voor innovatieve bedrijven en bedrijven in groei 
Wij ondersteunen en helpen bedrijven met groeien door een slimme IT-omgeving te creëren. 
Hierbij hanteren we een persoonlijke, strategische en toekomstgerichte aanpak. 
Onze kernwaarden “Samen, Trots en Groei” en onze slogan “Reaching the next level together”, 
zijn dan ook de rode draad die je kan terugvinden in elk project waar wij onze tanden in 
vastbijten. 
We passen deze steeds toe in onze dagelijkse werking, of het nu gaat om hybride werken, IT-
management, custom development of projectmanagement. 

 
Bedrijfsgrootte 

35 medewerkers 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands - Engels 
 
Troeven van het bedrijf 

• Groeibudget (te besteden aan persoonlijke ontwikkeling, opleidingen, educatieve 
boeken …) 

• Spontane afterworks die door iedereen georganiseerd worden 
• Flexibele uren en thuiswerk 
• 2-wekelijkse UF-academies met boeiende onderwerpen (IT-herstelplan, data 

afwijkingen detecteren via AI, constructieve feedback geven en krijgen …) 
• Toffe locatie in Boom aan de Rupel met een volleybalveld, klimmuur enz. 
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UZ Brussel 
 
Laarbeeklaan 101  
1090 Jette | België 
 
 
www.uzbrusselwerkt.be 

   

Eerste verdiep - 307 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Maud Taeymans 
Laarbeeklaan 101  | 1090 Jette | België 
+32 2 801 24 27 
maud.taeymans@uzbrussel.be | www.uzbrusselwerkt.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 UZ Brussel telt elk jaar bijna 400.000 patiëntencontacten. 
Meer dan 4200 mensen werken de klok rond om iedereen een gepaste behandeling te geven.  
Het ICT-team zorgt ervoor dat de artsen, verpleegkundigen en paramedici beschikken over de 
meest moderne en hoogtechnologische systemen. Zo kunnen zij de best mogelijke zorg 
verlenen aan hun patiënten. 
Tegelijk omringen ze patiënten met applicaties, portals en mobiele toepassingen, en verbeteren 
ze hun zorgtraject. 
Het Biotechniekteam zorgt ervoor dat diezelfde artsen, verpleegkundigen en paramedici kunnen 
werken met hedendaagse apparatuur. 

 
Bedrijfsgrootte 

4200 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands: zeer goed 
Engels: goed 

 
Troeven van het bedrijf 

• Grote Nederlandstalige werkgever in Brussel, 
• aandacht voor work-life balance, 
• een boeiende werkgever in de gezondheidszorg waar je op dagelijkse basis de impact 

van je werk ziet. 
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Ç 

UZ Leuven 
 
Herestraat 49  
3000 Leuven | België 
 
 
www.uzleuven.be 

   

Eerste verdiep - 303 
 
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. 
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Van Hool 
 
Bernard van Hoolstraat 58  
2500 Lier | België 
 
 
www.vanhool.com/nl 

   

Eerste verdiep - 293-294 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Inge De Neef 
Bernard van Hoolstraat 58  | 2500 Lier | België 
+32 3 420 21 07 | +32 477 98 25 14 
Inge.De.Neef@vanhool.com | www.vanhool.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 

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 3600 werknemers wereldwijd, waarvan het overgrote deel 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 Laere 
 
Antwerpsesteenweg 320  
2070 Zwijndrecht | België 
 
 
www.vanlaere.be/nl 

   

Gelijkvloers - 122 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Chantal Timmerman 
Antwerpsesteenweg 320  | 2070 Zwijndrecht | België 
+32 3 250 20 20 | +32 479 66 28 63 
cti@vanlaere.be | www.vanlaere.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 

Van Laere staat voor een no-nonsensaanpak gestoeld op een jarenlange expertise, 
klantgerichtheid, integriteit en teamplay … daar staan we voor! 
Private ontwikkelingen, Publiek Private Samenwerking (PPS), Design & Build of 
bouwteamrealisatie … geen uitdaging is ons te groot. 
Van ontwerp over bouw tot onderhoud en exploitatie. 
Met Van Laere haalt u een partner in huis die met u meedenkt. 
Samen bouwen we op maat van uw project. 

 
Bedrijfsgrootte 

in totaal zijn wij met een 260 medewerkers. 
 
Gewenste talenkennis 

Nederlands is onze voertaal. 
Kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt. 

 
Internationale mogelijkheden 

Binnen de CFE groep zijn er mogelijkheden voor een internationale carrière. 
 
Troeven van het bedrijf 

Een duurzame samenwerking begint bij vertrouwen. 
Meer dan 80 jaar ervaring. 
Partnership, betrouwbaarheid, no-nonsens en transparantie zijn voor ons geen loze beloften.  
Het zijn dé kenmerken die zo typerend zijn voor onze opvallende Van Laere-Aanpak. 
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VanRoey.be 
 
Steenweg op Antwerpen 101  
2300 Turnhout | België 
 
 
www.vanroey.be 

   

Virtuele jobbeurs 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Inne Loos 
Steenweg op Antwerpen 101  | 2300 Turnhout | België 
+32 14 47 06 42 
jobs@vanroey.be | www.vanroey.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 

VanRoey.be is een gevestigde waarde in ICT met meer dan 25 jaar ervaring. 
Daardoor zijn we de voorkeur ICT partner voor innovatieve bedrijven. 
Onze sweet spot zijn doordachte en futureproof oplossingen in Security, Cloud, Mobile en 
Applications. 
We volgen de razendsnelle technologische ontwikkelingen op de voet en vertalen ze in een 
strategisch voordeel voor onze klanten. 
De steeds verder doorgedreven digitalisering en het strategisch belang van ICT zijn onze 
drijfveren voor verdere groei. 
We leveren oplossingen voor onze klanten met een duidelijke visie en vertrouwen in een digitale 
toekomst 

 
Bedrijfsgrootte 

VanRoey.be telt ca. 150 collega's, die gespecialiseerd zijn binnen de verschillende domeinen. 
 
Gewenste talenkennis 

Kennis van het Engels en Frans kan een pluspunt zijn maar is zeker geen must. 
 
Troeven van het bedrijf 

Een uitstekend presterende onderneming gericht op innovatie, kwaliteit, klant- en 
medewerkerstevredenheid. 
Een boeiende job in een jonge en dynamische omgeving waar plezier en werk perfect samen 
gaan. 
Reële doorgroeimogelijkheden binnen een bedrijf in volle beweging gekoppeld aan een 
persoonlijk opleidingsplan. 
De mogelijkheid om met de modernste tools te werken en je vakkennis up te graden. 
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VDS Peremans NV 
 
Zinkstraat 13  
1500 Halle | België 
 
 
www.peremans.be 

   

Gelijkvloers - 094 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Riet Van der Schueren 
Zinkstraat 13  | 1500 1500 - Halle (Vlaams-Brabant) | België 
+32 475 37 87 09  
riet.vanderschueren@peremans.be | www.peremans.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 

Peremans NV biedt al meer dan 80 jaar totaaloplossingen voor bouwprojecten. 
Samen met onze 40 medewerkers staan wij in voor het mee ontwerpen, bouwen, financieren 
en onderhouden van gebouwen voor de industriële, commerciële en publieke sector.  
Samenwerking met alle betrokken partners staat hierbij centraal. 
We investeren voortdurend in onze mensen, innovatie en kennis, waardoor we steeds kwaliteit 
voorop kunnen stellen. 
Peremans maakt deel uit van VDS Group. 

 
Troeven van het bedrijf 

Wij zijn een middelgroot familiebedrijf met bijhorende vlakke structuren en korte communicatie-
lijnen die toch kunnen steunen op een solide VDS Group. 
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VEOLIA NV-SA 
 
Fernand Demetskaai 52  
1070 Anderlecht | België 
 
 
www.veolia.be 

   

Gelijkvloers - 063 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nina Rietjens 
Fernand Demetskaai 52  | 1070 Anderlecht | België 
+32 492 15 04 88 
nina.rietjens@veolia.com | www.veolia.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 

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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Verwater Tank & Industrial Services NV 
 
Rijkmakerlaan 34  
2910 Essen | België 
 
 
www.verwater.com 

   

Eerste verdiep - 263 
 
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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Ç 

Viabuild nv 
 
Gansbroekstraat 70  
2870 Puurs Sint-Amands | België 
 
 
www.viabuild.be 

   

Gelijkvloers - 109 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Steven Muyldermans 
Gansbroekstraat 70  | 2870 Puurs Sint-Amands | België 
+32 3 206 25 00 | +32 498 84 87 46 
steven.muyldermans@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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Ç 

Vibe Group 
 
Graanmarkt 2  
2000 Antwerpen | België 
 
 
vibegroup.be 

   

Eerste verdiep - 253 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Hannah Delhem 
Graanmarkt 2  | 2000 Antwerpen | België 
+32475 23 89 90 
hdelhem@vibegroup.com | vibegroup.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 

About Vibe Group Vibe Group, founded in 2011 by Daniël Visser and Bernd van Baars, is a fast-
growing international IT staffing and consulting organisation located in The Netherlands, 
Belgium, and Germany. As a privately owned independent organisation we have always 
maintained a long-term vision and are committed to creating the future of IT, our employees, 
and our organisation by doing things differently. We have created the future of thousands of 
highly skilled IT professionals and organisations. Our company is rapidly growing, and we will 
continue to passionately serve the IT sector every day. 

 
Bedrijfsgrootte 

Vibe Group is a driven and ambitious staffing organisation and in 12 years has grown into a 
major player in the industry, with offices in Amsterdam, Antwerp, Brussels, Düsseldorf and 
Rotterdam. Meanwhile, Vibe Group employs more than 400 colleagues. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands (moedertaal) - Engels (zeer goede professionele kennis) - Frans (is een plus) 
 
Internationale mogelijkheden 

Our headquarters are located in Amsterdam at the Zuidas; a high-end international knowledge 
and business centre. Our other offices can be found at Triple A locations in the city centres of 
Antwerp, Brussels, Düsseldorf & soon Rotterdam as well. You will be working in one of the five 
offices. 

 
Troeven van het bedrijf 

Lifelong Learning - Celebration vibes with lunch clubs, incentives, TGI Friyay!, Legendary 
Summer & End-of-the-Year events, ... - Lifestyle store - Sport vibes - Work-life balance - Our 
Vibe DNA (see brochure) - We call our culture “the Vibe”. 
It is that unique atmosphere you feel when entering our offices. 
The Vibe stands for focus, drive, passion, and the attitude of going the extra mile. 
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Ç 

Vinci Energies Belgium 
 
Bourgetlaan 44  
1130 Brussel | België 
 
 
www.vinci-energies.be/nl 

   

Eerste verdiep - 236-237 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Ines Thevelein 
Bourgetlaan 44  | 1130 Brussel | België 
+32 3 800 51 90 
ines.thevelein@vinci-energies.com | www.vinci-energies.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 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. 
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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Ç 

Vinçotte 
 
Jan Olieslagerslaan 35  
1800 Vilvoorde | België 
 
 
www.vincotte-jobs.be/nl/jobs 

   

Eerste verdiep - 327 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Kimberly Bolyn 
Jan Olieslagerslaan 35  | 1800 Vilvoorde | België 
+32 494 18 12 06 
kbolyn@vincotte.be | www.vincotte-jobs.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 

Onze 2.000 medewerkers wijzen particulieren, zelfstandigen, kmo’s en multinationals dagelijks 
de weg naar topprestaties. 
Jaarlijks komt dat neer op de ondersteuning van ruim 60.000 klanten met inspecties, certificaten, 
conformiteitsevaluaties en opleidingen. 
Vinçotte is een organisatie die constant innoveert. 
Wij spelen in op de noden van de klant en gaan voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën 
om onze inspecties zo veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen. 
Een inspectie op een moeilijk te bereiken plaats? Dan zetten wij simpelweg onze drones in! 
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Ç 

Vivaldis Interim 
 
Frankrijklei 126  
2000 Antwerpen | België 
 
 
www.vivaldisinterim.be 

   

Virtuele jobbeurs 
 
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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Ç 

Vlaamse overheid 
 
Havenlaan 88 42 
1000 Brussel | België 
 
 
www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen 

   

Gelijkvloers - 064 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Jonas De Keersmaecker 
Havenlaan 88 42 | 1000 Brussel | België 
+32 2 553 01 08 
arbeidsmarktcommunicatie@vlaanderen.be | www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen 
 
Aanbod voor afgestudeerden Thomas More (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 de Vlaamse overheid vind je een job waarin je samen met je collega’s elke dag een verschil 
maakt in de maatschappij. Ontdek onze brede waaier aan vacatures in uiteenlopende 
vakgebieden, dit op verschillende locaties in Vlaanderen. Wat mag je nog verwachten? 

• een uitdagende job met veel autonomie 
• een loopbaan in voortdurende ontwikkeling met o.a. - tal van opleidingsmogelijkheden 

om te groeien in je loopbaan - tools om je loopbaan in eigen handen te nemen - ruimte 
om andere functies te ontdekken of op te nemen 

• een aantrekkelijk salaris 
• én tal van toffe collega's,.. 

 
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 

• een uitdagende job met veel autonomie 
• een loopbaan in voortdurende ontwikkeling met o.a. - tal van opleidingsmogelijkheden 

om te groeien in je loopbaan - tools om je loopbaan in eigen handen te nemen - ruimte 
om andere functies te ontdekken of op te nemen 

• een aantrekkelijk salaris 
• andere financiële voordelen zoals onder meer maaltijdcheques, een gratis 

hospitalisatieverzekering en meer. 
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Ç 

Vorsselmans 
 
Wuustwezelseweg 95  
2990 Loenhout | België 
 
 
www.vorsselmans.be/nl/een-carriere-bij-vorsselmans/ 

   

Gelijkvloers - 026 
 
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. 
Ons 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 185 medewerkers (combi arbeiders en bedienden) en zijn 
gesitueerd in Loenhout. 

 
Gewenste talenkennis 

Wij werken vooral voor België, 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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Ç 

VTU Engineering Belgium BV 
 
Blarenberglaan 4  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.vtu.com/en 

  

 

Eerste verdiep - 306 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nancy Bongo 
Blarenberglaan 4 4  | 2800 Mechelen | België 
+32 485 47 46 91 
nancy.bongo@vtu.com | www.vtu.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 

The VTU Group companies plan and supply systems for the process industry, especially for the 
life sciences, pharmaceuticals, biotechnology, chemicals, metallurgy and oil & gas sectors. 
Our services range from system optimisation to the general planning of large-scale projects. 
We are always a reliable partner for our customers and a dependable employer for our 
employees. 
This stable basis also allows us to maintain and deepen our know-how, to drive innovations 
forward and to continuously develop ourselves at the cutting edge of high-end technology. 

 
Bedrijfsgrootte 

VTU Engineering was founded in 1990 as a one-man engineering firm in Graz and has grown 
steadily to become an international technology group. 
Today, more than 1200 employees work on projects all over the world. 

 
Gewenste talenkennis 

Mastering flawlessly several languages (English, French and/or Dutch) is a valuable asset since 
there will be a lot of interaction with internal as well as external (international) stakeholders 

 
Internationale mogelijkheden 

The VTU Group’s 34 locations are are spread across different European countries like Austria, 
Germany, Switzerland, Italy, Poland, Romania and Belgium, with the head office in Grambach 
near Graz. 

 
Troeven van het bedrijf 

We are searching first and foremost for ambitious, committed young professionals to whom we 
offer an environment to try out new things, to learn and, important, to also fail since we believe 
this the way towards growth as professional. 
If curiosity and eagerness to learn are one of your many traits then we believe we can offer you 
the perfect work environment. 
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Ç 

Walters People 
 
Louizalaan 326  
1050 Brussel | België 
 
 
www.walterspeople.be 

   

Eerste verdiep - 321 
 
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 klaar om je carrière te starten? 
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 en 
Chili. 
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Ç 

Wienerberger 
 
Kapel ter Bede 121  
8500 Kortrijk | België 
 
 
www.wienerberger.be 

   

Gelijkvloers - 065 
 
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. 
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Ç 

Willemen Groep 
 
Boerenkrijgstraat 133  
2800 Mechelen | België 
 
 
www.willemen.be 

   

Eerste verdiep - 283 
 
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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Ç 

Worley 
 
Noorderlaan 127  
2030 Antwerpen | België 
 
 
www.worley.com 

   

Gelijkvloers - 108 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Dirk Gijsemans 
Noorderlaan 127  | 2030 Antwerpen | België 
+32 473 36 03 99 
dirk.gijsemans@worley.com | www.worley.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 

Worley Belgium is an international engineering firm working for the chemical and petrochemical 
sector. 
We offer possibilities for young graduates in our departments Mechanical, Electrical & 
Instrumentation, Piping, Process, Civil and Project Controls. 

 
Bedrijfsgrootte 

We have more than 600 people working for us and we have offices in Antwerp and Ghent and 
we have presence on site at our clients. 
Our projects need a multidiscipline team so that you have the chance to widen your knowledge. 

 
Gewenste talenkennis 

Knowledge of Dutch and English 
 
Internationale mogelijkheden 

If interested, you can work on international projects. 
 
Troeven van het bedrijf 

Our projects need a multidiscipline team so that you have the chance to widen your knowledge. 
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XYLOS 
 
Noorderlaan 139  
2030 Antwerpen | België 
 
 
www.xylos.com 

   

Eerste verdiep - 276 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Wim Lauwers 
Noorderlaan 139  | 2030 Antwerpen | België 
+32 471 99 07 83 
wim.lauwers@xylos.com | www.xylos.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 

Xylos houdt mensen en organisaties digitaal fit en veilig op de moderne werkplek. 
We slagen daarin dankzij bijna 40 jaar ervaring in het implementeren van technologie - steeds 
gecombineerd met een unieke 360° user adoption aanpak. 
De nadruk op de menselijke ervaring staat ook centraal in de strategische begeleiding. 
Xylos daagt klanten steeds uit om de gekozen technologie volledig af te stemmen op hun 
fundamentele behoeften. 
Het is één van de vele redenen waarom we deel uitmaken van een selecte wereldwijde groep 
van Microsoft FastTrack Ready partners. 

 
Bedrijfsgrootte 

200 
 
Gewenste talenkennis 

NL - ENG - FR 
 
Internationale mogelijkheden 

We zijn een nationaal gevestigd bedrijf, maar werken regelmatig voor Enterprise klanten met 
internationale vestigingen. Daardoor kan je sporadisch ook reizen voor Xylos. 

 
Troeven van het bedrijf 

• Ons Young Graduates Program: traject op maat om schoolverlaters te begeleiden in 
hun eerste werkervaring. 

• Onze open en warme cultuur: toegankelijke mensen, transparante communicatie, een 
familiegevoel... Dat vind je bij ons allemaal! 

• Flexibiliteit: op kantoor, bij de klant of thuis? Maakt voor ons niet uit! 
• We zijn een organisatie met PASSIE, DRIVE en GOESTING 
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Yitch BV 
 
Woestijnstraat 37a  
2880 Bornem | België 
 
 
www.yitch.eu/en 

   

Gelijkvloers - 013 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Nanda Nieuwkerk 
Woestijnstraat 37a  | 2880 Bornem | België 
+32 3 711 32 93 | +31 6 21 42 66 81 
jobs@yitch.eu | www.yitch.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 

'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 

85 werknemers 
 
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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Ypto 
 
Tweestationsstraat 84A  
1070 Brussel | België 
 
 
Ypto.be 

   

Eerste verdiep - 204-205 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Julie Verstichel 
Tweestationsstraat 84A NVT | 1070 Brussel | België 
ypto-recruitment@belgiantrain.be | https://www.ypto.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 

Ypto is het IT-bedrijf van NMBS en helpt mee de digitale transformatie van onze Belgische 
spoorwegen te realiseren. 
Zo digitaliseren we processen en bedenken we innovatieve oplossingen, waarbij de 
eindgebruiker telkens centraal staat. 
Dat doen we steeds in overleg met onze klant, NMBS. 
Ons werk heeft een voelbare impact op duizenden NMBS-medewerkers en miljoenen 
treinreizigers. 
Een ware uitdaging, die we elke dag trots aangaan! 

 
Bedrijfsgrootte 

Ypto bestaat uit 350 interne medewerkers en ongeveer 300 externe medewerkers. 
 
Gewenste talenkennis 

Bij Ypto wordt er Nederlands, Frans en Engels gesproken. 
 
Troeven van het bedrijf 

Er zijn 3 redenen om te kiezen voor Ypto. 
• Medewerkers mogen dagelijks werken aan uitdagende projecten met een 

maatschappelijke impact. 
• Daarbovenop staat groei bij ons voorop 
• en zijn er diverse mogelijkheden om je eigen uit te blijven dagen. 
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ZORGI 
 
Schaliënhoevedreef 20 A 
2800 Mechelen | België 
 
 
www.zorgi.be 

   

Eerste verdiep - 273 
 
Verantwoordelijke rekrutering 
 
Caroline Guisset 
Schaliënhoevedreef 20 A | 2800 Mechelen | België 
+32 2 367 33 32 
caroline.guisset@zorgi.be | www.zorgi.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 

ZORGI is het samenwerkingsverband van Xperthis en Infohos Solutions, twee Belgische 
specialisten in IT-oplossingen voor de zorgsector. 
ZORGI ondersteunt ziekenhuizen in hun digitale transformatie door oplossingen aan te bieden 
voor alle stappen van de ziekenhuiszorgketen: van de opname van de patiënt en de facturatie, 
zorg en ondersteuning, apotheek, logistiek en financieel beheer tot business intelligence. 
Beide bedrijven zorgen ervoor dat ziekenhuizen kunnen focussen op hun kerntaak: kwalitatieve 
zorg bieden aan patiënten. 

 
Bedrijfsgrootte 

320 gemotiveerde medewerkers verspreid over 6 vestigingen in België: Brussel, Oostkamp, 
Heverlee, Mechelen, Nijvel en Herstal. 

 
Gewenste talenkennis 

Nederlands en Frans 
 
Internationale mogelijkheden 

Onze focus ligt op de Belgische markt ook al sluiten we bepaalde opportuniteiten in het 
buitenland niet uit. 

 
Troeven van het bedrijf 

Wil jij elke dag bijdragen aan de digitale transformatie van de ziekenhuisinstellingen? 
Bij ZORGI word je omringd door 350 andere dynamische en ondernemende professionals die 
met een TRUST en TOGETHER spirit "zorg dragen voor" op de eerste plaats zetten. 
Want “zorgen voor” dat is wat we met ZORGI willen doen, voor onze klanten, onze medewerkers 
en de gezondheidszorg. 
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Thomas More
 www.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

Campus Lucas Faydherbe 
Zandpoortvest 16, 2800 Mechelen
info.faydherbe@thomasmore.be

Campus Sanderus 
Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
info.sanderus@thomasmore.be

Campus Sint-Andries 
Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
info.sintandries@thomasmore.be

KU Leuven
 iiw.kuleuven.be

Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver
iiw.denayer@kuleuven.be

Jobbeurs Campus De Nayer 
Technologie, ICT, Engineering, Business en HR

7 maart 2023
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