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DEZE WEEK 
IN METRO 
START

Starters die aan hun eer-
ste job beginnen, worden 
meteen voor de leeuwen 

gegooid. Terwijl je in de stu-
dentenperiode je dag zelf kan 
indelen en slechts een mini-
mum aan verantwoordelijkhe-
den hebt, moet je plots leven 
volgens een duidelijk afgeba-
kend tijdsschema waarin er 

concrete verwachtingen zijn. 
Die overgang is voor veel star-
ters niet evident.

COMMUNICATIE
“In een professionele context 
moet je op tijd opstaan, afspra-
ken naleven en deadlines res-
pecteren”, legt Roks uit. “Dat 
is een groot contrast met de 

informele, studentikoze set-
ting tijdens je opleiding”. Niet 
alleen de nieuwe context is een 
uitdaging, veel starters moeten 
ook hun soft skills behoorlijk 
bijspijkeren. “De huidige gene-
ratie starters worstelt met pro-
fessionele communicatie”, ver-
klaart Roks. “Zo durven ze een 
professor gerust aan te spreken 
met ‘Dag Bart’, terwijl ‘Dag 
professor Pauwels’ bijvoorbeeld 
veel gepaster is”.
En dan is er nog een derde 
struikelblok: de deadlines. 
“Zelf merk ik heel duidelijk dat 
de huidige generatie starters 
nogal flexibel omspringt met 
deadlines. Als ik bijvoorbeeld 
de resultaten van een bepaalde 
studie tegen vrijdag in mijn 
mailbox wil, krijg ik ze vaak 
pas 20u ‘s avonds. Dan kan ik 

er natuurlijk niets meer mee 
doen. In theorie is er dan geen 
fout gemaakt, maar het is geen 
ideale manier van werken”, 
aldus Roks.

ZELFKENNIS
Hoe kan je als starter die strui-
kelblokken tijdig tackelen? 
“Ken jezelf”, is Roks belang-
rijkste tip. “Als je iemand bent 
die altijd te laat komt in de 
les, is de kans groot dat je ook 
te laat zal komen op kantoor. 
Zet je wekker ’s ochtends dus 
gewoon een half uurtje eerder”, 
klinkt het. Tijdens de studen-
tenjaren worden fouten mis-
schien gemakkelijk door de vin-
gers gezien, op je werk ligt dat 
anders. “Je kan je werkgever 
misschien één keer wijsmaken 
dat je huisdier overleden is of 

dat je auto platte band heeft,
de tweede keer doorziet je baas
je excuus onmiddellijk.”

CYCLUS
Gemiddeld duurt het zo’n vier
tot zes maanden voor iemand is
ingewerkt. “De eerste maanden
is het echt zoeken. Vragen als
‘Wie ben ik?’ ‘Wat is mijn rol?’
en ‘Hoe kan ik een impact heb-
ben op de werkvloer?’ zijn dan
nog onbeantwoord. Na onge-
veer een half jaar verdwijnt die
onzekerheid, legt Roks uit. Het
is overigens ook tijdens die eer-
ste maanden dat je als starter
de basis legt voor je latere car-
rière. “Wie tijdens die eerste
maanden erin slaagt om zich-
zelf een goede werkhygiëne aan
te meten, plukt daar de rest van
zijn carrière de vruchten van.”

DE CARRIÈREGIDS VAN METRO

START JE NIEUWE WERKWEEK MET AMBITIE 
METROTIME.BE/START

«Een gezonde work-lifebalance 
is cruciaal tijdens de eerste maanden»
De overgang van de zorgeloze studenten-
periode naar het harde werkleven is voor som-
mige starters nogal bruusk. De professionele 
context is nieuw, net zoals de deadlines, colle-
ga’s en het takenpakket. “Veel starters weten 
zich in die nieuwe, formele setting niet meteen 
een houding te geven”, legt Vivian Roks van 
Randstad uit. 

Foto Pexels



De werkdag van Marketing Consultant Gil Dhulster
Gil Dhulster is de nieuwste aanwinst binnen het marke-
tingteam van Accent. Een jong, creatief en ambitieus 
persoon die zich graag vastbijt in prachtige concepten 
om deze nadien te kunnen afronden met een KNAL! Een 
marketeer in hart en nieren met een voorliefde voor 
eventmanagement. Aangenaam!

8 u 00
Hoe een normale werkdag er bij 
mij uitziet? Dat is moeilijk uit 
te leggen. Iedere dag is anders 
bij Accent! Mijn werkdag 
begint met een kop koffi e, het 
doorlopen van alle e-mails en, 
vandaag, het bekijken van alle 
details met betrekking tot het 
Sinterklaasfeest dat georgani-
seerd wordt voor onze mede-
werkers en hun kids op zondag 
26 november.

10 u 00
Er staat een meeting ingepland 
met enkele collega’s om de 
laatste zaken te ‘fi netunen’. 
Zijn alle cadeaus besteld? Is 
de locatie in orde? Heeft de 
catering voldoende hapjes en 
drankjes voorzien? Al deze 

vragen worden tijdens deze 
meeting beantwoord.

11u 00
Alle opmerkingen die tijdens 
de meeting naar voor zijn geko-
men staan genoteerd en worden 
nu verwerkt. Deze namiddag 
gaan we op bezoek op locatie: 
tijd om alles on-site in detail te 
organiseren. Belangrijk is hier 
de controle van alle cadeaus, 
aanwezigheid van de catering 
en laatste fi nale check van de 
locatie.

12 u 15
Middagpauze. Iedereen heeft 
de keuze om in onze gezellige 
lounge te gaan eten of op het 
bureau te blijven. Ik heb een 

broodje besteld en vertrek naar 
de locatie, want het is nog een 
eindje rijden. Bestemming: 
Lokeren.

13 u15
Net aangekomen op de locatie. 
Als eerste gaan we alle cadeaus 
verdelen. Ieder cadeau wordt 
gelabeld met de naam van het 
kind: een goede manier om het 
overzicht te bewaren en te zien 
welk cadeau voor welk kindje 
is (o ja, alle fl inke kids kregen 

een cadeautje van onze Sint!).
Als tweede controleren we de 
aanwezigheid van de catering 
en het materiaal dat nodig is 
om alles te voorzien tijdens het 
evenement.

16 u 00
Om af te ronden heb ik een 
afspraak met de verantwoorde-
lijke van de locatie zelf. Samen 
overlopen we alle technische 
aspecten en doen we nog een 
laatste controle om zo alle 

details te kunnen ‘fi netunen’. 
Na deze rondleiding kan ik met 
een gerust hart naar huis!

17 u 00
Locatie: check. Cadeaus: 
check. Catering: check. Ziezo,
alles is aanwezig om er een
spetterend Sinterklaasfeest van
te maken! A job well done!
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Werkaanbod 2017
Totaal aantal vacatures 2017

1.569.202

Rechtstreeks aan
VDAB gemeld

257.421
(+ 15,3%)

Studentenjobs
56.096
(- 10,5%)

Andere
313.185

Uitzendopdrachten
710.923
(+ 30,0%)

Via wervings en 
selectiekantoren

231.577
(+ 29,1%)

Vraag naar studieniveau
(verschil met 2016)

Geen studievereisten  + 11,5%
Middengeschoold  + 17,9%
Hooggeschoold  + 18,1%

+ 15,0%

- 0,1%

+ 22,9%

+ 19,1%

+ 18,7%

67.266

31.724

46.735

54.248

Antwerpen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Limburg 27.981
>= 50 werknemers

< 50 werknemers

cijfers 2017 tov. 2016

162.873
63,3%

94.548
36,7%

Vacatures per bedrijfsgrootte

Eindejaarsdrukte?
Zo blijf je gefocust op het werk

1  DRINK VOLDOENDE WATER
Het lijkt misschien vergezocht, 

maar honger of dorst kan je behoor-
lijk afl eidend werken. Wie de eerste 
tekenen van honger of vermoeidheid 
voelt opkomen, doet er goed aan om 
een glaasje water te nemen. Dit helpt 
je om de signalen te onderdrukken en 
zo alsnog die taak af te ronden.

2  HOUD JE DOELEN DICHTBIJ
Een to-dolijstje helpt je om je werk 

te organiseren op korte en op lange 
termijn. Maar wie dat lijstje bewaart 

op zijn computer of telefoon, raakt al
snel afgeleid bij het raadplegen van
zijn lijst. Organiseer daarom je take-
pakket gewoon op papier, zodat je rus-
tig kan blijven doorwerken.

3 ZET JE SMARTPHONE OP STIL
Naast babbelzieke collega’s is je

smartphone wellicht de grootste bron 
van afl eiding. Wie een drukke dag
voor de boeg heeft, zet het apparaat
dan ook best gewoon op stil. Zo krijg
je geen meldingen of telefoontjes die
eigenlijk kunnen wachten.

De eindejaarsperiode 
is voor veel werk-
nemers een woelige 
tijd. Hervormingen, 
ellelange to-dolijst-
jes of projecten die 
nog voor de einde-
jaarsstop af moeten. 
Wie door de bomen 
het bos niet ziet, is 
misschien geholpen 
met deze tips. Foto Pexels



«Ik had nooit gedacht dat ik 
in deze sector kon werken»
Wouter Dolphens, Projectmanager Filiaaltechniek 

“Ik werk op het hoofdkantoor in 
Merelbeke en test nieuwe bouwtechni-
sche installaties, zoals aircosystemen. 
Daarvoor maak ik afspraken met aan-
nemers en leveranciers en ondersteun 
ik de projectleider. Na de testcase 
maak ik een evaluatie en starten we 
met de praktijk. Toen ik vier jaar ge-
leden van school kwam botste ik op 
een vacature van Lidl. De supermarkt 
zocht technisch geschoolden die ook 

wilden ‘managen’. Ik hou ervan om te 
onderhandelen, dus solliciteerde ik. Ik 
had nooit gedacht dat ik in deze sec-
tor zou terechtkomen, maar het bevalt 
mij enorm. Mijn job houdt een grote 
verantwoordelijkheid in en Lidl vervult 
haar maatschappelijke rol door belang 
te hechten aan duurzaamheid, bijvoor-
beeld met zonnepanelen en isolatie. In 
het jonge en dynamische team voel ik 
mij thuis.”

IN TEAM  LIDL

E vert Vermeir is Projectleider 
Bouw. Voor de supermarktgi-
gant coördineert hij de verbou-

wingen van bestaande winkels en de 
bouw van nieuwe winkels. “Momen-
teel bouwen we een nieuwe super-
markt in Erpe-Mere en in Kapelle. 
In Antwerpen toveren we een Albert 
Heijn-winkel om in een Lidl-winkel.” 

DUURZAAMHEID
Lidl is volgens Evert een nieuwe 
weg ingeslagen. “Anderhalf jaar ge-
leden ben ik hier beginnen werken. 
Lidl zoekt veel technische profielen 
voor de enorme uitbreiding en mo-
dernisering van de winkels. Daarbij 
zet de supermarkt heel hard in op 

duurzaamheid.”
De retailsector lijkt geen voor de hand 
liggende keuze voor technische pro-
fielen. Toch biedt Lidl interessante 
projecten. “De bouw van een super-
markt is een gigantisch project waar 
heel wat bij komt kijken. Op onze 

werven hanteren we 
strikte deadlines. 
De openingsdag van 
een winkel is heilig, 
en die kan niet uit-
gesteld worden. Die 
uitdaging motiveert 
mij.”

TEAMWORK
Evert houdt ook van 
de variatie van in zijn 
job. “Elk concept is 

anders. Je moet voortdurend rekening 
houden met de plaatselijke bouwvoor-
schriften, de buurt en de indeling van 
de winkel. Ik moet ook elke dag afre-
kenen met onvoorziene omstandighe-
den: vervuilde grond, de planning die 
in het honderd loopt... Er valt altijd 
wel iets te beleven. Gelukkig sta ik er 
bij Lidl niet alleen voor en kan ik al-
tijd terecht bij mijn leidinggevenden.”
Lidl profileert zich als een goede 
werkgever. De supermarktketen inves-
teert in opleiding en ontwikkeling van 
zijn medewerkers en leidinggeven-
den. Bij de start krijgt iedereen een 
uitgebreid opleidingsplan om zo alle 
aspecten van hun job te leren kennen. 
Ook de leidinggevenden krijgen soft 
skills opleidingen en daar plukken de 
medewerkers mee de vruchten van.

«Openingsdag is heilig»
Supermarktketen Lidl breidt uit 
en dat betekent dat ze op zoek 
zijn naar technische functies om 
nieuwe winkels te bouwen en be-
staande te moderniseren. Kandi-
daten met een technische achter-
grond denken niet meteen aan de 
retailsector, maar toch kan deze 
werkgever hen verbazen.

3 voordelen van 
een job bij Lidl:
UITGEBREID
opleidingsaanbod

DYNAMISCHE sector
met een afwisselende 
en uitdagende job 
inhoud

VEEL doorgroei-
mogelijkheden

Deze testimonial wordt u aangeboden door onze partner Lidl Lees dit artikel en meer op metrotime.be/start
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«Ik ondersteun bouwprojecten 
over heel België»
Yuri Vandenfonteyne, Projectmanager Filiaalbouw

“Tot voor kort was ik aan de slag als 
Projectleider, maar ik ben recent 
doorgegroeid naar Projectmanager 
Filiaalbouw, al zit ik hier nog maar vier 
jaar. Nu mag ik de algemene typeplan-
ning opstellen en ondersteun ik bouw-
projecten over heel België, bijvoorbeeld 
de plaatsing van zonnepanelen. Lidl is 
mijn eerste werkgever en ik ben dank-
baar dat ik hier zoveel kan bijleren. Een 
tijd geleden mocht ik bijvoorbeeld een 

seminarie over zonnepanelen bijwonen. 
Ook de afwisseling van de projecten
spreekt mij aan. Ik ben dus heel tevre-
den met mijn job.”

De werkdag van Marketing Consultant Gil Dhulster
Gil Dhulster is de nieuwste aanwinst binnen het marke-
tingteam van Accent. Een jong, creatief en ambitieus 
persoon die zich graag vastbijt in prachtige concepten 
om deze nadien te kunnen afronden met een KNAL! Een 
marketeer in hart en nieren met een voorliefde voor 
eventmanagement. Aangenaam!

8 u 00
Hoe een normale werkdag er bij 
mij uitziet? Dat is moeilijk uit 
te leggen. Iedere dag is anders 
bij Accent! Mijn werkdag 
begint met een kop koffi e, het 
doorlopen van alle e-mails en, 
vandaag, het bekijken van alle 
details met betrekking tot het 
Sinterklaasfeest dat georgani-
seerd wordt voor onze mede-
werkers en hun kids op zondag 
26 november.

10 u 00
Er staat een meeting ingepland 
met enkele collega’s om de 
laatste zaken te ‘fi netunen’. 
Zijn alle cadeaus besteld? Is 
de locatie in orde? Heeft de 
catering voldoende hapjes en 
drankjes voorzien? Al deze 

vragen worden tijdens deze 
meeting beantwoord.

11u 00
Alle opmerkingen die tijdens 
de meeting naar voor zijn geko-
men staan genoteerd en worden 
nu verwerkt. Deze namiddag 
gaan we op bezoek op locatie: 
tijd om alles on-site in detail te 
organiseren. Belangrijk is hier 
de controle van alle cadeaus, 
aanwezigheid van de catering 
en laatste fi nale check van de 
locatie.

12 u 15
Middagpauze. Iedereen heeft 
de keuze om in onze gezellige 
lounge te gaan eten of op het 
bureau te blijven. Ik heb een 

broodje besteld en vertrek naar 
de locatie, want het is nog een 
eindje rijden. Bestemming: 
Lokeren.

13 u15
Net aangekomen op de locatie. 
Als eerste gaan we alle cadeaus 
verdelen. Ieder cadeau wordt 
gelabeld met de naam van het 
kind: een goede manier om het 
overzicht te bewaren en te zien 
welk cadeau voor welk kindje 
is (o ja, alle fl inke kids kregen 

een cadeautje van onze Sint!).
Als tweede controleren we de 
aanwezigheid van de catering 
en het materiaal dat nodig is 
om alles te voorzien tijdens het 
evenement.

16 u 00
Om af te ronden heb ik een 
afspraak met de verantwoorde-
lijke van de locatie zelf. Samen 
overlopen we alle technische 
aspecten en doen we nog een 
laatste controle om zo alle 

details te kunnen ‘fi netunen’. 
Na deze rondleiding kan ik met 
een gerust hart naar huis!

17 u 00
Locatie: check. Cadeaus: 
check. Catering: check. Ziezo,
alles is aanwezig om er een
spetterend Sinterklaasfeest van
te maken! A job well done!
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Werkaanbod 2017
Totaal aantal vacatures 2017
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Eindejaarsdrukte?
Zo blijf je gefocust op het werk

1  DRINK VOLDOENDE WATER
Het lijkt misschien vergezocht, 

maar honger of dorst kan je behoor-
lijk afl eidend werken. Wie de eerste 
tekenen van honger of vermoeidheid 
voelt opkomen, doet er goed aan om 
een glaasje water te nemen. Dit helpt 
je om de signalen te onderdrukken en 
zo alsnog die taak af te ronden.

2  HOUD JE DOELEN DICHTBIJ
Een to-dolijstje helpt je om je werk 

te organiseren op korte en op lange 
termijn. Maar wie dat lijstje bewaart 

op zijn computer of telefoon, raakt al
snel afgeleid bij het raadplegen van
zijn lijst. Organiseer daarom je take-
pakket gewoon op papier, zodat je rus-
tig kan blijven doorwerken.

3 ZET JE SMARTPHONE OP STIL
Naast babbelzieke collega’s is je

smartphone wellicht de grootste bron 
van afl eiding. Wie een drukke dag
voor de boeg heeft, zet het apparaat
dan ook best gewoon op stil. Zo krijg
je geen meldingen of telefoontjes die
eigenlijk kunnen wachten.

De eindejaarsperiode 
is voor veel werk-
nemers een woelige 
tijd. Hervormingen, 
ellelange to-dolijst-
jes of projecten die 
nog voor de einde-
jaarsstop af moeten. 
Wie door de bomen 
het bos niet ziet, is 
misschien geholpen 
met deze tips. Foto Pexels
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« De loopbaanmogelijkheden
gaven de doorslag »
Kelly De Wilde (35), fi nancieel 
deskundige, Algemene 
Administratie van de Fiscaliteit 
- Centrum Particulieren

Waarom ben je bij de 
FOD Financiën gaan 
werken?
Na 16 jaar dienst bij de 
Hulpkas voor werkloos-
heidsuitkeringen besloot 
ik om op 1 augustus 2017 
voor de FOD Financiën te 
gaan werken. De loop-
baanmogelijkheden ga-
ven de doorslag. Ik begin nu op bachelorsniveau en 
hoop door te groeien naar universitair niveau.

Wat is jouw taak?
Ik controleer aangiften in de personenbelasting, 
geef inlichtingen en beantwoord vragen van de bur-
gers in de Frontoffice.

Wat is er leuk aan je job?
Het gevarieerde werk: telefoons beantwoorden, 
Frontoffice, mails versturen en dossiers behandelen. 
Dat creëert een gezellige drukte op kantoor met een 
gezamenlijk doel: het werk zo goed mogelijk uitvoe-
ren en alle deadlines halen. Een ander pluspunt is 
de mogelijkheid om flexibel te werken.

« Elke dag is anders »

Hannelore Vercruysse (25), 
Attaché dossierbeheerder, 
Algemene Administratie 
Patrimoniumdocumentatie 
- Dienst Strategische 
Ondersteuning

Waarom ben je bij de 
FOD Financiën gaan 
werken?
Dankzij de positieve ver-
halen van medewerkers 
van de FOD Financiën 
en de kans die men mij 
bood. Ik heb namelijk nog 
geen werkervaring. Ik heb 
nog geen moment spijt gehad van mijn beslissing!

Wat is jouw taak?
Ik ben, samen met mijn leidinggevende, verantwoor-
delijk voor het opstellen van day-to-day’s, interne 
mobiliteiten, promoties, bevorderingen, … We hou-
den rekening met de personeelsnoden binnen onze 
administratie om de aangereikte budgetten zo goed 
mogelijk te spenderen.

Wat is er leuk aan je job?
Het leuke aan mijn job is dat elke dag er anders uit 
ziet. Er komt altijd wel één of andere verrassing uit 
de bus.

« We streven naar een zo correct 
mogelijke aangifte »
Willy Vandendriessche 
(28), Attaché, Algemene 
Administratie Fiscaliteit, 
Particulieren - Controle

Waarom ben je bij de 
FOD Financiën gaan 
werken?
Ik was op zoek naar een 
job met veel uitdaging, 
maar met een goede balans tussen werk en privé. 
Doorgroeimogelijkheden zijn voor mij ook belangrijk.

Wat is jouw taak?
Ik voer verschillende controleopdrachten uit bij 
particulieren, bijvoorbeeld op de ingebrachte be-
roepskosten, aangifte van buitenlandse inkomsten,
meerwaarden… Uiteraard worden de belastingplich-
tigen betrokken bij deze controles. Op deze manier 
streven we naar een zo correct mogelijke aangifte.

Wat is er leuk aan je job?
Vooral de diversiteit aan controleopdrachten vind ik
heel fijn. Saai is het dus zeker niet. En natuurlijk
mag ik mijn fantastische collega’s niet vergeten! 
Zonder hen zou het niet hetzelfde zijn.

Zij werden aangeworven bij de FOD Financiën in 2017

Ontdek de voordelen van werken bij
de FOD Financiën op www.jobfi n.be

Zin om jouw talent bij Argenta in te zetten? 
Vind jouw nieuwe uitdaging op argentajobs.be!

Jouw talent 
verdient 
een job 

bij Argenta

Argenta is een familiebedrijf met een warme, open 
sfeer. Een beetje thuiskomen op je werk, daar gaan 
we voor. Je collega’s en leidinggevende staan dicht bij 
jou. We werken pragmatisch en gaan voor eenvoudige 
oplossingen. No-nonsense dus. Duurzaamheid staat 
centraal in alles wat we doen. Heb je een geweldig 
idee? Dan horen we dat graag. Want ondernemerschap 
juichen we toe! 

»  Marketing & Digitaal
»  Procesbeheer/Business analyse 
»  Project Management
»  Klantendienst 
»  IT

We zoeken nieuwe collega’s voor de 
volgende afdelingen op onze hoofdzetel 
in Antwerpen:



«Ik ben in een heel fijn 
team terecht gekomen»
Jodie Vanackere, Diensthoofd erfbelasting 
bij Vlaamse Belastingdienst in Leuven

“Als iemand overlijdt, moeten de erf-
genamen een aangifte indienen. Wij 
berekenen daarop dan de erfbelasting. 
Ik sta aan het hoofd van een fijn team 
dat de materie heel goed kent. Ik sta 
in voor het plannen, organiseren, co-
ordineren, opvolgen en bijsturen van 
dagelijkse werkzaamheden. Maar dat 
laatste valt dus heel goed mee. De 
functie en de materie spraken me 
enorm aan. Ik krijg hier bovendien de 
kans om voortdurend te verbeteren en 
te ontwikkelen door middel van ruime 
opleidingsmogelijkheden.”

IN TEAM  VLAAMSE OVERHEID

N iel Van Herck is Content 
Marketeer bij Toerisme 
Vlaanderen. “Samen met een 

team brainstorm ik over hoe we meer 
buitenlandse toeristen naar Vlaanderen 
kunnen krijgen. We communiceren 
rond verschillende Vlaamse troeven, zo-
als de Vlaamse keuken, onze kunstste-
den en wielrennen. We bedenken con-
tent, ontwikkelen die en zorgen ervoor 
dat dit zoveel mogelijk mensen bereikt. 
Campagnes creëren we zelf, bijvoor-
beeld met foto’s en video’s, of laten we 
maken door een bureau. Bij mijn job 
komt zowel studiewerk, strategie en in-
novatief denken kijken. Die combinatie 
maakt het boeiend. Ik ben ook erg geïn-
teresseerd in toerisme. Naast mijn job 
bij Toerisme Vlaanderen onderhoud ik 
een reisblog in bijberoep.”

PRACHTIG HISTORISCH GEBOUW
Niel wil komaf maken met het cliché-
beeld van een stoffige overheid. “Ik zit 
in een tof team, met collega’s die jong 
van geest zijn. Het imago van de grijze 
ambtenaar staat heel ver van de reali-
teit. Onze kantoren zijn gelegen aan de 
Grasmarkt in het centrum van Brussel 
in een prachtig historisch gebouw met 
moderne vergaderzalen. Ik ben nog 

steeds onder de indruk wanneer ik ’s 
ochtends toekom.”

Bij de Vlaamse overheid geniet je van 
fijne voordelen. “We voelen dat hier 
voor ons gezorgd wordt. De mooie loon-
voorwaarden worden aangevuld met 
een fietsvergoeding, een hospitalisa-
tieverzekering, fruit op kantoor en de 
mogelijkheid om te telewerken.”

VIRTUAL REALITY
Toerisme Vlaanderen experimenteert 
voor zijn campagnes met de nieuwste 
(digitale) communicatiemiddelen. “Ons 
team kan kort op de bal spelen, maar 
ook een nieuwe koers uitstippelen op 
lange termijn. We proberen daarom de 
toekomst in te halen met Instastories, 
advertenties op Facebook en zelfs een 
Augmented Reality project.”

Niel is nog lang niet uitgezongen bij 
Toerisme Vlaanderen. “Ik droom van 
een levensgrote box die alle zintui-
gen aanspreekt. De bezoeker moet 
Vlaanderen kunnen zien, ruiken, horen, 
proeven en voe-
len. Locatie? 
Times Square, 
New York!”

« Het imago van de grijze 
ambtenaar staat heel ver 
van de realiteit »
Pas afgestudeerd of al wat ervaring achter de rug? Bij de Vlaamse 
overheid zijn er diverse jobmogelijkheden. Niel, Jodie en Jannes 
begonnen er in 2017 aan hun nieuwe job. 

Vijf redenen om bij de 
Vlaamse overheid te werken:

 Erg diverse carrièremogelijkheden
 Jonge en dynamische omgeving
 Veel leuke extra’s
 Goede ondersteuning voor starters
 Veel verantwoordelijkheid

 Niel Van Herck
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«De Vlaamse overheid 
biedt werkzekerheid»
Jannes Drijkoningen, Applicatiebeheerder 
bij het Agentschap Overheidspersoneel

“Ik ben Applicatiebeheerder op het
financiële domein. Ik zorg voor een
goed werkende loonmotor zodat de lo-
nen van het overheidspersoneel cor-
rect worden uitbetaald. Geen twee 
problemen zijn dezelfde. IT is een snel 
evoluerende wereld en dat houdt me 
scherp. De Vlaamse overheid biedt
werkzekerheid en mijn indiensttreding
werd vlot geregeld. Als schoolverlater 
is dat handig. Toen ik net begon, kreeg
ik een ‘peter’ toegewezen. We bekeken
samen nieuwe cases en doorliepen alle 
stappen. Ook nu zitten we nog vaak sa-
men. Vier ogen zien immers meer dan 
twee.”



I ♥ MY JOB« Zoveel meer dan 
een telecombedrijf »
Wat is je functie?
“Ik werk als IT’er op de afdeling Business Intelligence. 
In de voormiddag zit ik in het team dat de business 
ondersteunt, bijvoorbeeld met rapporteringen. In de 
namiddag werk ik aan een geoproject, waar we adres-
gegevens opschonen.”

Wat is het Young Grads Traject?
“Dit is een tweejarig traject waarbij 40 jonge high po-
tentials hun carrière in eigen handen nemen. Ik kan 
meewerken aan verschillende projecten en op termijn 
zelfs van functie veranderen. Zo kan ik ontdekken 
waar mijn sterktes liggen. Daarnaast mogen we in-
tense opleidingsmodules volgen rond timemanage-
ment, presenteren… en werken we aan een innovatief 
eindproject.”

Waarom ben je bij Telenet gaan werken?
“Ik heb een paar jaar als leerkracht gewerkt, waarna 
ik een IT-opleiding ben gaan volgen om de digitale 
kloof in het onderwijs te dichten. Toen ik het Young 
Grads Traject leerde kennen, zag ik dat als een mooie 
kans om nog meer bij te leren. Ik ben 
sterk onder de indruk van het innovatieve 
karakter van Telenet. Het is zoveel meer 
dan een telecombedrijf.”

Wie? AXEL SCHOTS
Leeftijd? 26
Studies?  LERARENOPLEIDING EN 

CYBERSECURITY BIG DATA
Functie?  ASSOCIATE SOLUTIONS 

EXPERT VIA YOUNG 
GRADS TRAJECT

Bedrijf? TELENET
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Waarom
Maïté Germay?
Op elk moment van de dag 
is Maïté een positief persoon 
die voortdurend lacht en altijd 
tot dienst staat van haar kan-
didaten. Ze slaagt erin ver-
schillende situaties de baas 
te blijven, ook op moeilijke 
momenten, waardoor ze blijft 
volharden en evolueren in
haar job.

Persoonlijke 
boodschap voor Maïté?
Het doorzettingsvermogen dat 
jij dit jaar hebt gehad is be-
wonderenswaardig. We zijn 
trots om iemand zoals jij in 
ons team te hebben, bedankt! 

MEDEWERKER VAN DE WEEK

Japans bedrijf beloont niet-rokers
met zes extra vakantiedagen 

De spanningen tussen rokers en niet-
rokers kunnen soms hoog oplopen. 
Terwijl die eerste groep regelmatig 

een luchtje schept om te roken, is het 
voor niet-rokers niet evident om elk 

uur een pauze te nemen. Daarom heeft 
het Japanse marketingbedrijf Piala Inc. 

beslist om de niet-rokers zes extra 
betaalde verlofdagen cadeau te doen. 

Werknemers die een aan-
tal keer per dag naar bui-
ten gaan om een sigaret te 

roken, verliezen op een dag al snel
een uur tijd. Tijd die hun niet-rokende
collega’s wel werkend doorbrengen. Is
het de taak van de werkgever om dat
onevenwicht te compenseren? Het
Japanse bedrijf Piala Inc. vindt alles-
zins van wel.

KLAGENDE COLLEGA’S
De bal ging aan het rollen toen enkele
werknemers hun beklag deden. “Een
van onze niet-rokende personeels-
leden maakte ons erop attent dat
de rookpauzes onderlinge discus-
sies veroorzaakten”, legt woordvoer-
der Hirotaka Matsushima uit in The
Telegraph. “Toen ik onze CEO erover
inlichtte, besliste hij meteen om die 
discussies van de baan te helpen. De
niet-rokers kregen extra vakantieda-
gen”, klinkt het.
Een deel van het probleem bij Piala
Inc. is dat het kantoor zich op de 15e 
verdieping bevindt in hartje Tokio. 
Wie snakt naar een sigaret, moet dus 
een hele weg afl eggen om buiten te
geraken. Een rookpauze duurt daarom
minstens vijftien minuten, tot groot
ongenoegen van de niet-rokers in het 
bedrijf.

MOOIE INCENTIVE
“De extra vakantiedagen zijn een 
mooie incentive om het personeel
aan te moedigen om te stoppen met 
roken”, legt CEO Takao Asuka uit. 
“Zo’n maatregelen zijn volgens mij 
effi ciënter dan de rokers te ‘straffen’
of ze hun tijd te laten inhalen”. En
gelijk heeft hij: intussen zijn er al vier 
werknemers die besloten hebben om
de sigaret defi nitief af te zweren.

BINNENKORT IN ONS LAND?
Volgende Belgische bedrijven bin-
nenkort dit voorbeeld? Volgens Geert
Vermeir van SD Worx zal het zo’n 
vaart niet lopen. “Bedrijven zijn
niet verplicht om rookpauzes toe te 
staan”, klinkt het op Jobat.be. “Er 
geldt immers een algemeen rookver-
bod op de werkvloer. Als je werkge-
ver toch rookpauzes toestaat, is er 
in theorie sprake van een ongelijke
behandeling. De niet-rokers preste-
ren immers meer arbeidstijd dan hun
rokende collega’s. De vraag is alleen 
hoe men dit in de praktijk gaat bren-
gen. Het is niet gemakkelijk om vast
te stellen hoeveel tijd per dag ver-
loren gaat door de rookgewoontes”,
verklaart hij. Voorlopig zijn er dan ook 
geen Belgische bedrijven die soortge-
lijke maatregelen genomen hebben.
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Fabian De Reyst is System 
Engineer. Hij werkt nog maar 
vier maanden bij Jan De Nul. 
“Ik zit in het team Processes 
and Users. We zoeken niet 
alleen oplossingen voor pc-pro-
blemen maar houden ze ook 
up-to-date, bijvoorbeeld op 
vlak van veiligheid. Natuurlijk 
moeten we ook kennis hebben 
van andere IT-zaken. Dit is echt 
een heel gevarieerde job.”
Toen de IT-afdeling bij de 
vorige werkgever van Fabian 
geoutsourcet werd, ging hij op 
zoek naar een technisch uit-
dagende job. “De vacature bij 
Jan De Nul sprong meteen in 
het oog. Het is een groot sta-
biel bedrijf en het hoofdkantoor 

in Aalst is goed gelegen. Het 
werkklimaat van Jan De Nul 
is erg internationaal. Ik moet 
IT-problemen oplossen voor 
schepen en werven van over de 
hele wereld.”

OPPORTUNITEITEN ZIEN
Fabian is blij met de kansen die
hij krijgt. “Op vier maanden tijd 
heb ik met mijn ervaring al een 
mooie bijdrage geleverd en dat
wordt openlijk geapprecieerd.
Mijn collega’s zijn dynamisch
en staan open voor nieuwe 
ideeën. Andere bedrijven wil-
len voortdurend snoeien in de
kosten, maar Jan De Nul weet 
dat nieuwe projecten en uitda-
gingen ook kunnen opbrengen.
Men wil ook alles zelf doen en 
in die visie kan ik mij vinden.
HR en IT-diensten moeten bin-
nen het bedrijf blijven.”
Jan De Nul Group investeert
in zijn personeel. “Ik ken hier 
jonge mensen die pas afgestu-
deerd zijn en al doorgegroeid 
zijn naar System Engineer. Het
is fi jn om te weten dat als je je
niet meer goed voelt in je job, 
je dit kan aangeven en kansen
krijgt. Er worden ook regelma-
tig opleidingen georganiseerd.”

Matthias De Cuyper, 25 jaar, Incident Advisor

“Met de hulp van een computerpro-
gramma ga ik op zoek naar mogelijke 
incidenten op de schepen en werven. Ik 
analyseer of dit verder onderzocht moet 
worden en of de veiligheid misschien ver-
hoogd moet worden. Indien nodig speel 
ik een dossier door naar een gespeciali-
seerde onderzoeker. Veiligheid vind ik heel 
belangrijk binnen een groot bedrijf en ik 

ben dan ook fi er dat ik incidenten in kaart 
mag brengen. Als schoolverlater kon ik al 
onmiddellijk aan de slag. Nieuw was Jan 
De Nul voor mij niet. Tijdens mijn oplei-
ding heb ik hier al stage gelopen en dat 
was me goed bevallen. Ik ben nog steeds 
onder de indruk van de omvang van de 
schepen en de projecten.”

Adrianna Mirecka, 25 jaar, Junior Geotechnical Engineer

“Ik werk sinds mei als ingenieur op de 
geotechnische afdeling. We analyseren 
de bodem en bepalen de parameters voor 
bouwprojecten, bijvoorbeeld voor elek-
trische windmolens. Op onze afdeling 
werken we nauw samen met diverse pro-
fi elen, zoals geologen. Iedereen heeft een 
andere kijk op de projecten, en zo kunnen 
we van elkaar leren. Een jaar geleden ben 

ik afgestudeerd in Polen en ben ik naar 
België verhuisd om bij mijn vriend te zijn. 
Ik wou altijd al een buitengewone job 
doen, iets helemaal anders dan anderen. 
Vrienden raadden mij Jan De Nul aan, 
en de grote projecten vind ik inderdaad 
fascinerend. Ik kijk er al naar uit om die 
gigantische projecten over de hele wereld 
binnenkort te bezoeken.”

« Ik los IT-problemen op voor schepen 
en werven over de hele wereld»

Jan De Nul Group is 
een enorm bedrijf, 

met sites in alle 
uithoeken van de 

wereld. Maar ook in 
het hoofdkantoor 

in Aalst zijn er 
ondersteunende 
profi elen nodig. 

Fabian, Matthias en 
Adrianna startten dit 

jaar bij Jan De Nul.
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«  Ik ben onder 
de indruk 
van de grote 
schepen en 
projecten »

«  Ik wou 
altijd al iets 
buitengewoons 
doen »

IN TEAM

Waarom moet je solliciteren 
bij Jan De Nul Group?
 Jan De Nul staat open voor nieuwe ideeën en 
moedigt creativiteit aan.

 Je werkt mee aan grote projecten over de hele wereld 
die van maatschappelijk belang zijn.

 Je kan zelf opleidingen voorstellen.
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ZOOM-IN ARGENTA

«Stilstaan betekent achteruitgaan»

S
tan Houppermans 
komt uit Nederland, 
waar hij werkte in de 
energiesector. Een 

omgeving in constante verande-
ring. Enige tijd geleden besliste 
hij om te verhuizen naar België. 
“In België zijn de mensen aar-
diger en minder luidruchtig. Ook 
nemen ze doordachtere beslis-
singen. De Bourgondische inslag 
bevalt me wel.”
Stan begon zijn loopbaan binnen 
Argenta als tijdelijk teamleider 
van het Contact Center. “Een 
bank moet heel discreet omgaan 
met gegevens van klanten. Ik 
was onder de indruk van de pro-
fessionaliteit waarmee Argenta 
dit aanpakte maar ook van de 
fijne sfeer binnen de organisatie. 

Ik besloot dat ik vast wou blijven 
werken voor Argenta.” 

NIEUWE
PRIVACYWETGEVING
Na een interne sollicitatie kreeg 
Stan de functie van Change 
Manager toegewezen. “De ban-
kensector zit in een periode 
vol verandering. Argenta wil de 
klant nog centraler plaatsen door 
onder andere haar systemen en 
applicaties aan te passen. Dat 
heeft natuurlijk impact op de 
medewerkers. Daarom maak 
ik een people impact analyse 
en toets ik af hoe medewerkers 
tegenover de veranderingen 
staan. Dit is nodig om de veran-
dering te aanvaarden en uitein-
delijk te omarmen.”

Een belangrijke evolutie is de 
nieuwe privacywetgeving die 
vanaf 2018 van kracht is. “We 
moeten nauwkeuriger omsprin-
gen met persoonsgegevens. 
Klanten krijgen ook nog meer 
inzagerecht in hun dossier. Dat 
is een goede evolutie. De mede-
werkers van Argenta moeten 
echter wennen aan de nieuwe 
manier van werken. Eerst en 
vooral maak ik duidelijk waar 
deze nieuwe wetgeving het werk 
zal beïnvloeden en zorg ik voor 
het aanstellen van aanspreek-
punten. Hiernaast organiseren 
we opleidingen.”
“Een verandering is altijd een 
kans om jezelf te verbeteren, 
tenzij je die als een obstakel 
blijft zien. Dan is het mijn taak 
om te schreeuwen dat stilstaan 
achteruitgaan betekent. Dat doe 
ik met een empathische houding 
en een dosis gezond boerenver-
stand. Ik sta ook open voor kri-
tiek en probeer iedereen mee te 
sleuren in mijn enthousiasme.”

Argenta is dit jaar opnieuw de bank waar klanten het meest tevre-
den over zijn. Klantvriendelijkheid is bij hen duidelijk geen loze 
belofte. Om die waar te maken, is de bankverzekeraar voortdu-
rend bezig met verandering. Stan Houppermans is de geknipte 
man om alles in goede banen te leiden.

CHU BRUXELLES

UZC BRUSSEL
www.stpieter-bru.be

Het UMC Sint-Pieter, universitair, 
vrijzinnig en sociaal ziekenhuis 
in het hart van Brussel, zoekt 
meerdere verpleegkundige 
profi elen voor: 
- zijn operatiekwartier
- zijn eenheden 
   intensieve zorgen

GEÏNTERESSEERD?
Dien dan via onze website 
onder de tab «jobs» 
uw kandidatuur in.

Ontdek al 
onze vacatures 
in de bouwsector.

Dat kan via ASAP Construct!

EEN JOB IN DE BOUW BIJ JOU IN DE BUURT?

construct@asap.be

ASAP Construct

SOLLICITEER NU!

www.asap.be/nl/construct
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Jolien en Karen begonnen 
als jobstudent bij G4S

« Mijn grote droom is zelf 
een bewakingshond opleiden »
Jolien Wyns, 19 jaar, Bewakingsagente op de luchthaven

Hoe ben je als jobstudent bij G4S terechtgekomen?
“In het laatste jaar middelbaar onderwijs brachten we met de klas een 
bezoek aan de luchthaven. Ik studeerde dierenkunde en vervolgens een 
7e jaar Veiligheid, en bewaking met honden sprak mij meteen aan.”

Wat spreekt je aan in de job van bewakingsagent?
“De interactie met mensen. We nemen risico’s, maar we doen dit om de 
veiligheid van elke passagier te verzekeren. De luchthaven is een heel fijne 
werkomgeving. Mijn grote droom is zelf een bewakingshond opleiden.”

« Ik vind het een eer om te zorgen 
voor de veiligheid van mensen »
Karen Van Bulck, 22 jaar, Bewakingsagente op de luchthaven

Hoe ben je als jobstudent bij G4S terechtgekomen?
“Ik heb een specialisatiejaar Integrale veiligheid gevolgd en tijdens een 
rondleiding op de luchthaven heb ik gesolliciteerd als bewakingsagent. 
Mijn periode als jobstudent was top!”

Wat spreekt je aan in de job van bewakingsagent?
“Het is leerrijk om in zo’n groot team met collega’s van verschillende leef-
tijden samen te werken. Ik vind het een eer om te zorgen voor de veiligheid 
van mensen, ook al beseffen ze dat niet altijd.”

Wist je dat ook jobstudenten zich als 
bewakingsagent kunnen opgeven? Jolien 
en Karen kregen na hun geslaagde 
vakantiejob een vast contract.

I ♥ MY JOB

«Ik ken de bouwwetgeving 
door en door»

San Dupont 
Commercial Consulent Construct

San Dupont is Commercial Consultant 
specifiek voor de bouwsector. “De juiste 
bouwprofielen zijn niet evident om te 
vinden, daarom is het handig dat mijn 
team en ik ons dedicated kunnen focus-
sen op die sector. Iemand aan een job 
helpen geeft ons een echte kick.” Voor 
ze bij ASAP aan de slag ging, werkte 
San al op een HR-afdeling in de bouw-
sector. “Ik ken de bouwwetgeving dus 
door en door. Dat helpt om alles wette-
lijk correct op te volgen.”

Knelpuntberoep in de kijker In de bouwsector raken vacatures moeilijk ingevuld. Bij uitzendkantoor 
ASAP hebben ze daar iets op gevonden. Gespecialiseerde consulenten 
weten hoe ze kandidaat en bedrijf in contact moeten brengen.

«Ik moet zelf geen 
papierwerk doen»

Wouter Vandenberk 
Wegenwerker via ASAP

Wouter Vandenberk is aan de slag als
wegenwerker via ASAP Construct. “Toen 
ASAP mij opbelde, mocht ik meteen langs-
komen op het kantoor en niet veel later kon 
ik al beginnen. De Construct-afdeling heeft 
een heel snelle manier van werken. Ik kan 
mijn contactpersoon altijd bellen als ik vra-
gen heb over mijn contract of vakantie. De 
consulent heeft een goede kennis van alle 
administratie en regels, dus ik moet zelf
geen papierwerk doen. Ik kan dus zeker 
niet klagen.”
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« De afgelopen twee maanden zijn 
voorbijgevlogen. Da’s altijd een goed teken! »

Michaël Bassanello, Media & 
Touchpoints Management, 39 jaar

Wat doe je precies bij de 
Nationale Loterij?
“Het is mijn rol om een 
efficiënte, geoptimaliseer-
de strategie voor media 
& touchpoints (bedrijfssi-
te, sociale mediapagina’s, 
e-mailing) te ontwikkelen, 
die geconcentreerd is rond 
onze spelers en die aan de 
ambities en doelstellingen 
van de Nationale Loterij 
beantwoordt.”

Hoe verliepen je eerste 
maanden?
“Ik ben begonnen op 9 ok-
tober en de eerste weken 
waren heel positief. Het is 
een leuke uitdaging om te 
werken voor de Nationale 

Loterij, want het communi-
catieaspect is gericht op in-
novatie. Een ander belangrijk 
element is dat de Nationale 
Loterij ondanks zijn grootte 
(420 medewerkers) een be-
drijf op mensenmaat blijft. 
De afgelopen twee maanden 
zijn voorbijgevlogen. Da’s al-
tijd een goed teken!”

Zij werken sinds 2017 
bij de Nationale Loterij

In 2017 heeft de Nationale Loterij 
een 40-tal nieuwe medewerkers 
aangenomen, die op verschillende 
locaties in het land aan de slag zijn.

« Ik ben contactpersoon tussen het 
regionaal kantoor en de verkooppunten »

Cindy Laroy, Regional Office 
Administration, 41 jaar

Wat doe je bij de Nationale 
Loterij?
“Ik bied administratieve 
ondersteuning in het regio-
naal kantoor van Gent. Ik 
sta rechtstreeks in contact 
met onze 800 verkooppun-
ten van de sector en doe 
de uitbetaling aan winnaars 
(tot €25.000). Dagelijks 
sta ik in contact met onze 
commerciële en logistieke 
medewerkers.”

Hoe zijn de eerste maanden 
verlopen?
“Ik was snel ingewerkt want 
ik werkte voordien al kort in 
het regionaal kantoor van 
Gent. Ik kende dus de mees-
te collega’s en was vertrouwd 

met een groot deel van het 
werk. Mede dankzij mijn col-
lega’s had ik het gevarieerde 
takenpakket dan ook snel te-
rug onder de knie.”

Ouders beïnvloeden 
je carrière 

Voor de studie namen de onder-
zoekers de beroepskeuzes van de 
onderzoekspopulatie tussen 1994 
en 2006 onder de loep. Wat blijkt?
Vooral jongens zijn vatbaar voor de 
invloed van hun vader. Zij hebben 
2,7 keer meer kans om hetzelfde 
beroep als hun vader te kiezen dan 
de rest van de bevolking. Daarnaast
kiezen ook dubbel zo vaak voor 
hetzelfde beroep als hun moeder. 
Meisjes hebben daarentegen maar 
1,8 kans om voor dezelfde carrière
als hun vader of moeder te kiezen.
Niet alleen het geslacht speelt een
rol, ook het beroep zelf is belangrijk. 
Bij erg gespecialiseerde beroepen of 
stielmannen wordt de fakkel vaker 
doorgeven. Denk daarbij aan dokters
en advocaten, maar bijvoorbeeld 
ook bakkers en schoenmakers.

Je ouders spelen niet alleen een rol in 
je studiekeuze, maar ook bij je carri-
èrekeuze. Zo hebben zonen drie keer 
meer kans om in de professionele 
voetsporen van hun vader te treden. 
Dat blijkt uit een onderzoek van de 
universiteit van Cornell.

18 maanden opleiding-on-the-job, goed betaald.

Daarna spring je naar een leidinggevende functie, 

nog beter betaald. Met mij als coach. 

In een geweldig bedrijf.

MEER HEB IK JE NIET TE BIEDEN

Behalve de superlekkere hapjes 
uit de Nordic Light keuken van ISS. 

Maar …

Dan moet je wel naar de ISS Trainee Job Day komen, 
in Vilvoorde op dinsdag 6 februari 2018.

SCHRIJF JE IN OP www.issjobday.be

Pierre-Eric Nandancé
General Manager Key Accounts ISS 
Belgium

YOUNG GRADUATE  
FACILITY MANAGEMENT

 ISS Trainee  
Job Day   

6 februari 2018

SOLLICITEER VIA 
WWW.SELOR.BE T.E.M. 15 JANUARI 2018

KOM ALLES TE WETEN OVER 
DEZE JOB VIA WWW.JOBFIN.BE

Een job dicht bij huis
Gevarieerd takenpakket

Aantrekkelijke financiële voorwaarden
...

JURIST? 
NIEUWE TALENTEN GEZOCHT 
BIJ DE FOD FINANCIËN. 
WORD JIJ ER ÉÉN VAN?

150


