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Stiekem
een job passen?
Ontdek in de
uitneembare gids waarom
Voka Open Bedrijvendag
de grootste jobbeurs
van het jaar is.

Duurzaam ondernemen
www.openbedrijvendag.be
volg ons op:

#openbedrijvendag
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ONTDEK DE JOB VAN JE LEVEN
TIJDENS VOKA OPEN BEDRIJVENDAG
Voka Open Bedrijvendag is niet alleen een uitgelezen kans om bedrijven achter de schermen te ontdekken, voelen en proeven
maar is ook de grootste jobbeurs van het jaar: een unieke opportuniteit om jouw toekomstige job te ontdekken, al
eens uit te proberen, je toekomstige collega’s aan het werk te zien, de sfeer op te snuiven, en dat geheel vrijblijvend. Fiere
medewerkers staan een hele dag in de spotlights en zo voel je meteen het effect op de team spirit! Bovendien biedt geen
enkel ander evenement de mogelijkheid aan potentiële medewerkers om zoveel bedrijven op een anonieme en vrijblijvende
manier te ontdekken. Grijp dus je kans en ga op Voka Open Bedrijvendag op pad voor de job van je dromen. Misschien ben je
helemaal niet op zoek, maar bots je toch op een onweerstaanbare uitdaging? Misschien leer je nieuwe sectoren en beroepen
kennen waar je nog helemaal niets van af wist? Laat je leiden en verleiden en duik binnenkort in een nieuw jobavontuur bij
het bedrijf dat bij jou past!
Heb je de job van je leven gevonden via Voka Open Bedrijvendag? Laat het ons weten via info@openbedrijvendag.be .

LAAT JE INSPIREREN DOOR DE TEAMSPIRIT VAN DEZE DEELNEMENDE BEDRIJVEN.
GA JE OP STAP MET JE CV? HIER KAN JE HEM DROPPEN.
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VOKA OPEN BEDRIJVENDAG

DÉ IDEALE REKRUTERINGSTOOL
verrast en misschien onverwacht
geïnteresseerd om bij jou te komen
werken? Smeed dan het ijzer terwijl
het warm is en motiveer de kandidaat
op een leuke manier om zijn of haar
gegevens achter te laten!

M

eer dan 550.000 bezoekers
gaan
op
Voka
Open
Bedrijvendag op pad om
bedrijven te ontdekken, voelen,
proeven,... Een uitgelezen kans dus
om je te profileren als werkgever en te
werken aan je employer branding.

Ben je op zoek naar nieuwe
werkkrachten en wens je je vacatures
op een originele manier in de kijker
te plaatsen? Wens je óók mensen te
bereiken die misschien helemaal niet
op zoek zijn maar toch overdonderd
raken door je bedrijf? Wil je je als
werkgever profileren in eigen regio
of ver daarbuiten? Wens je je eigen

werknemers extra te motiveren? Dan
is Voka Open Bedrijvendag hiervoor dé
ideale tool.
Geen enkel ander evenement biedt
de mogelijkheid aan potentiële
werknemers om je bedrijf op een heel
laagdrempelige manier te ontdekken.
Zijn de kandidaten aangenaam

Door te investeren in employer
branding vind je gemakkelijker de juiste
kandidaten voor je vacatures en hou je
hen ook langer aan boord. Het zorgt
ook voor een sterk engagement waarbij
werknemers overtuigd zijn van hun
meerwaarde. Je werknemers vormen
zo je meest loyale ambassadeurs.

550.000 bezoekers in 2 18
Je via een deelname meer mensen kan bereiken dan met
eender welke advertentie of beurs
ONTDEK ALLE VACATURES OP
WWW.OPENBEDRIJVENDAG.BE

We dit jaar een speciaal
uitneembare gids
voorzien in ons
nationaal magazine

ER IN 2018

Wist je dat …

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

300 j bs

zijn ingevuld via
Voka Open Bedrijvendag

We samen met
studenten dichter bij
ondernemers brengen

EEN AANTAL BEDRIJVEN
KOPPELEN EEN JOBDAG
AAN HUN DEELNAME

30%

van onze bedrijven deelnemen
om vacatures in te vullen of
om te werken aan hun eigen
Empl yer Branding

We gezien worden als
hét teambuilding event
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INTERVIEW

INES BRUYLANT – PROJECTMANAGER
Voldoet de job aan jouw verwachtingen?
Doordat we een klein team zijn, doen we afzonderlijk veel
en samen alles. Dat zorgt voor heel veel uitdagingen en
een divers takenpakket. Laat dat nu juist twee dingen zijn
die ik dagelijks nodig heb in een job. Ik kan er mijn passie
voor projectmanagement in kwijt, ik mag er creatieve en
nieuwe concepten bedenken en ik sta dagelijks in contact
met ondernemers uit allerlei sectoren. De bedrijven, onze
deelnemers, voeden mijn nieuwsgierigheid. De bezoekers op
hun beurt zorgen ervoor dat we nooit onze focus verliezen.

Waarom heb je gekozen voor Voka Open
Bedrijvendag als werkgever?
Ik herinner mij nog heel goed onze jaarlijkse vaste
uitstap naar Voka Open Bedrijvendag. Van zodra het
magazine beschikbaar was, gingen wij van start met onze
gedetailleerde dagplanning. Jaar na jaar was dit een vaste
traditie. We bezochten gemiddeld 4 bedrijven. Het was echt
een hoogdag voor ons. Het gaf ons de kans om nieuwe
bedrijven te ontdekken en dit op een heel gemoedelijke
manier. Voka Open Bedrijvendag heeft voor zoveel mooie
jeugdherinneringen gezorgd. Zo was er die ene keer dat mijn
papa en ik stiekem onze vingers door de chocolade haalden
bij Chocolaterie Guylian en smulden we een volledig jaar
van de snoepjes van Napoleon omdat we er de hoofdprijs
wonnen.
Bedrijven bezoeken heeft zelfs een invloed gehad op mijn
latere studiekeuze. De eerste zondag van oktober was voor
mij een dag vol unieke belevingen. Ik moest en zou later ooit
onderdeel uitmaken van dit fantastische concept. Ik doe niets
liever dan mensen samenbrengen en zorgen voor eindeloze
herinneringen. Mijn opleiding (Event-Projectmanagement)
en de daaropvolgende jaren in de eventsector zorgde ervoor
dat ik met een mooie rugzak aan mijn uitdaging bij Voka Open
Bedrijvendag kon beginnen. Een kans dat ik dagelijks met
beide handen grijp. Deze job geeft mij de mogelijkheid om
te werken aan mijn toekomst met de zoete herinneringen
uit mijn jeugd.

Wat is jouw absolute hoogtepunt sinds je in
dienst bent?
Dagelijks zijn er verschillende redenen waardoor we als team
merken dat we vooruitgang boeken bij zowel onze bedrijven
als de bezoekers. Dit kan gaan van een leuke reactie op
sociale media, tot een spontane inschrijving van een nieuwe
deelnemer. We leggen de lat heel hoog voor onszelf, het is
dan ook een fantastisch gevoel als dit wordt opgemerkt. Als
ik er één moment in het jaar zou moeten uithalen, dan zijn

“Mijn job bij Voka Open Bedrijvendag
is een aaneensluiting van ‘kleine
gelukskes’.”
het de weken na Voka Open Bedrijvendag. Ik begeef me dan
op een roze wolk door de hoeveelheid aan positieve reacties
die we dan binnenkrijgen. Maanden hard werken worden dan
beloond met fantastische foto’s en filmpjes.
Hoe zie jij de toekomst van Voka Open
Bedrijvendag?
Een woord: veelbelovend! Voka Open Bedrijvendag is
voor mij een jaarlijks resultaat van de huidige situatie van
onze Vlaamse ondernemers en van de economie. De uitdagingen die aan bod komen, vertalen zich dan ook onmiddellijk
in ons aanbod. De hot topics binnen de bedrijven, zijn meestal
de redenen waarom een bedrijf beslist om al dan niet deel
te nemen. Het is voor ons dan ook de ideale spiegel om
na te gaan of onze aanpak, ons assortiment beantwoordt
aan wat de bedrijven op dat moment nodig hebben. Zo is er
momenteel een krapte op de arbeidsmarkt, vandaar dat wij
dit jaar o.a. inzetten op een apart katern in ons magazine
www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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waarin we weergeven waarom Voka Open Bedrijvendag
de grootste jobbeurs van Vlaanderen is. Het geeft ons de
mogelijkheid om kort op de bal te spelen en onmiddellijk
te zoeken naar de juiste tools. Het snel schakelen en

goed luisteren naar onze bedrijven, zorgt ervoor dat we
telkens mee zijn. Welke uitdagingen er ook mogen komen,
samen met de ondernemers en de juiste partners zijn de
mogelijkheden eindeloos.

MET PASSIE WERKEN

JEROEN NEIRINCKX – ACCOUNTMANAGER
deelnemers. Om 13u15 stipt ben ik op de afspraak Ik bel
nog even met mijn collega Laurence om nog een paar
creatieve tips mee te nemen. Samen met de zaakvoerders
wordt er gebrainstormd over de aanpak en bekijk ik met
hen de locatie om een mooi parcours uit te stippelen. Ik
wijs hen op het belang van een goede communicatie in ons
magazine en onze website en raad hen aan om voor hun
social media campagne nog eens contact op te nemen met
Laurence, een specialiste ter zake. We proberen bedrijven
zoveel mogelijk op maat te begeleiden en daarvoor nemen
we onze tijd.

8u30
Ik begin mijn dag steevast met een fietstocht naar school
om de kinderen weg te brengen. Zo kan ik tussen 8u30
en 8u45 fris aan mijn werkdag beginnen. Meestal werk ik
thuis. Die vrijheid is handig meegenomen, om tijdverlies in
de drukke ochtendspits te vermijden.
9u - 12u
Als accountmanager begin ik meestal met het lezen en
beantwoorden van mijn inkomende mails en het volgen
van persberichten over bedrijven in mijn regio. Hierdoor
kan ik bedrijven contacteren die interessante content
hebben te brengen. Ik probeer eerst telefonisch de juiste
contactpersoon te pakken te krijgen. Ik kan 15 potentiële
deelnemers bereiken. Uiteraard is het de bedoeling om
zoveel mogelijk afspraken vast te leggen om langs te gaan
12u30
Iets na het middaguur kies ik voor een snelle en gezonde
lunch en daarna begeef ik mij richting Kruisem voor
een adviesbezoek bij Elektro Van Assche, één van onze
www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

“Bij Voka Open Bedrijvendag is geen
ongemotiveerde medewerker te vinden.
Iedereen zet zich dagelijks in om onze
bedrijven en bezoekers een overgetelijke
dag te bezorgen op zondag 6 oktober!
Zo maken we het verschil!”
15u00
Om 15u15 ronden we af en ga ik naar mijn volgende afspraak,
Crossfit Holthem in Haaltert. Ter plaatse gekomen leg ik
onze werking uit en ontdek ik dat zij graag willen deelnemen
om nieuwe leden te werven en hun B2B-mogelijkheden in
de verf te zetten naar bedrijven toe. Ideaal!
17u
Om het nuttige aan het aangename te koppelen neem
ik om 17u nog deel aan een crossfit-sessie met lesgever
Nathan om de werking beter te leren kennen. Het is me
duidelijk geworden dat ook zij een interessant én sportief
programma met de nodige workshops kunnen aanbieden
aan onze bezoekers. Na een verfrissende douche keer ik
om 18u15 terug huiswaarts om 2 kinderen tijdig in bed te
stoppen. Morgen ga ik er met stramme spieren en een
grote dosis enthousiasme opnieuw tegenaan.

Rekruteren en opleiden:
zet elke stap met vdab.be

8 |

SPORT VLAANDEREN

EEN FITTE LEVENSSTIJL, OOK OP DE WERKVLOER

De heilzame effecten van fitte en sportieve werknemers zijn
welbekend: ze zijn gezonder en zorgen voor een dynamische
uitstraling van de onderneming. Als collega’s samen
sporten, bevordert dat bovendien de teamspirit en leren
ze elkaar beter en op een andere manier kennen. Redenen
genoeg dus om als bedrijf hiermee aan de slag te gaan.
Onderzoek heeft het al meermaals aangetoond: ondernemingen die investeren in de gezondheid van hun
werknemers zijn productiever en ze besparen massa’s geld
en energie. Fitte werknemers zijn niet alleen gezonder, ze
voelen zich ook beter, hebben minder last van stress en ze
zijn minder vaak ziek.
Met het actieplan ‘Sport op het werk’ wil Sport Vlaanderen
ondernemingen de kans geven om hun werknemers meer
te laten bewegen en meer aan sport te laten doen op de
werkvloer.
Wil jij een van hen zijn? Onthoud dan vooral dat er voor
elk budget een oplossing bestaat. Sportlessen, sportieve
teambuildings of workshops, een eigen fitnessruimte,
gewoon voor of na de werkuren samen gaan joggen of
wandelen en nog zoveel andere mogelijkheden.
www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

Er zijn verschillende pijlers waarop je als onderneming kan
inzetten om je medewerkers aan te zetten om meer te
sporten en bewegen.
NAAR het werk
Een actieve woon-werk-verplaatsing is vaak de eerste stap
naar een leven vol beweging. Zorg er dus voor dat je een goed
fietsbeleid uitwerkt. Stimuleer werknemers om met de fiets
naar het werk te komen door bijvoorbeeld een fietspremie
aan te bieden. Voorzie ook voldoende (beveiligde) fietsenstalling, eventueel voorzien van laadpalen voor elektrische
fietsen.
OP het werk
Hoe meer tijd je zittend doorbrengt, hoe groter de
gezondheidsrisico’s zijn: diabetes, hart en vaatziekten, ...
Het doorbreken van het sedentair gedrag is dus al een
eerste stap. Bewegen op het werk begint met dynamisch
kantoormeubilair. Maar ook met kleine inspanningen en het
aanleren van nieuwe gewoonten breng je al heel wat meer
beweging in je werkdag: neem de trap in plaats van de lift,
loop eens tot bij je collega om een vraag te stellen in plaats
van te mailen of te bellen of loop bij elke print naar het
printapparaat.
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Het doorbreken van het sedentair gedrag is één ding, maar
het mag natuurlijk wel wat meer zijn. Sportambassadeurs
spelen een belangrijke rol in de opstart en promotie van
sport- en beweegactiviteiten op het werk. Ga op zoek
naar deze mensen binnen jouw onderneming en werk
samen met hen een duurzaam en laagdrempelig sport- en
beweegbeleid uit. Probeer een aanbod op ieders maat uit
te werken. Laagdrempelige activiteiten, zoals lunchwandelingen of yoga-sessies kunnen al een mooie start zijn voor
de niet-sportieve types. Voor sommigen zal het al wat meer
mogen zijn en kan een start-to-run-traject een impuls
geven aan hun sportieve ambities.
MET het werk
Sporten en bewegen is niet alleen goed voor de gezondheid,
het draagt ook bij tot een goede sfeer onder collega’s.
Samen streven naar hetzelfde doel brengt mensen dichter
bij elkaar en geeft ze ook de mogelijkheid om elkaar eens
buiten de werkcontext te leren kennen. Overweeg daarom
zeker eens om met een ploeg deel te nemen aan een
bedrijfssportcompetitie, om een sportieve teambuilding
te organiseren of met z’n allen deel te nemen aan een
sportief evenement.
Voor welke initiatieven kan je bij Sport
Vlaanderen terecht?
Voor je van start gaat met acties op het werk, vorm je
je het best eerst een juist beeld van je werknemers.
Bewegen ze vaak? Sporten ze al? Waarom sporten ze?
En wat verwachten ze van hun werkgever op dat gebied?
Met onze sport- en beweegscan, een gratis digitale

SPORTIEVE
COLLEGA’S
=
MEER
WERKPLEZIER!
Sporten en bewegen bij jou op het werk? Dat kan!
Breng GRATIS de sportieve noden en wensen van jouw
personeel in kaart via de sport- en beweegscan van
Sport Vlaanderen

enquête, brengen we de sportieve wensen en noden van
het personeel in kaart. Sport Vlaanderen analyseert de
gegevens en licht deze nadien toe in het bedrijf. Hieruit
kunnen dan bottom-up en gedragen sport- en beweegacties opgestart worden.
Er zijn ook heel wat gratis promotiematerialen en stickers
voorhanden en via onze website kunnen bedrijven heel wat
tips & tricks terugvinden. Daarnaast lenen onze verschillende centra zich ook perfect voor sportieve teambuildings.
Ze bieden je een uitgebreid en gevarieerd aanbod van
sport- en recreatiemogelijkheden, en zelfs comfortabele
verblijfsaccommodaties.
Tot slot verwijzen we je graag door naar privébedrijven die
aanbieden naar wat jullie op zoek zijn. Er zijn ondertussen
heel wat bedrijven op de markt die gespecialiseerd zijn in
het ondersteunen van bedrijven bij de opmaak van een
sport- en beweegbeleid, maar ook bij het opzetten van
sportlessen of het afnemen van fitheidstesten.

MEER INFO?
Wil ook jij ook acties ondernemen om je
werknemers en/of collega’s meer aan het
sporten en bewegen te krijgen?
Neem dan contact op via
sportophetwerk@sport.vlaanderen
of ontdek alle mogelijkheden op
www.sport.vlaanderen/sportophetwerk

SPORT
OP HET
WERK.

meer info: www.sport.vlaanderen/sportophetwerk

#sportersbelevenmeer
Beleef het, deel het!

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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TREMEC
OPSTART

OCHTENDMEETING

VACATURES

PLOEGWISSEL

Binnen TREMEC werk ik afwisselend
in 2 ploegen. Wanneer ik in de
ochtendploeg sta, zet ik mijn wekker
om 4u20. Zo heb ik voldoende tijd om
fris en monter om 5u aan de werkdag
te beginnen.

Om 8u40 word ik verwacht op de
ochtendmeeting. Hier worden alle
resultaten en orders overlopen.
Problemen worden besproken en de
prioriteiten van de dag bepaald.

We zoeken een aantal nieuwe
medewerkers waardoor ik vaak samen
met een HR collega sollicitatiegesprekken afneem. Achteraf leid ik
de geïnteresseerde kandidaten ook
rond doorheen de productie.

Om 13u lost mijn collega Dieter mij af
voor de late shift. Daarna heb ik nog
een hele middag ter beschikking. De
laatste tijd besteed ik die voornamelijk
aan het verbouwen van onze woning.

04u20

05u15

08u40

09u15

10u00

11u00

13u06

DAGPLANNING

PRODUCTIELIJN

PAUZE

Het eerste kwartier van de werkdag
overloop ik samen met mijn team
de dagplanning. Deze is vaak
veranderlijk door bv. afwezigheden.
Indien nodig, spring ik zelf bij om de
lege plaatsen op te vangen.

Vanaf 9u15 volg ik de nieuwe
volautomatische productielijn op. Ik
zorg ervoor dat deze vlot en foutloos
draait. Bij problemen los ik deze
samen met het onderhoudsteam zo
snel mogelijk op.

Rond 11u neem ik meestal pauze. Dit
is later dan de rest van het team, maar
voor mij komt dit moment, na alle
ochtenddrukte, het best uit.

TREMEC Zedelgem is gespecialiseerd in de ontwikkeling van
hoogtechnologische dual-clutch versnellingsbakken. Met veel
zorg ontwerpen onze ingenieurs prototypes die zowel in ons eigen
testlabo als overal ter wereld (van -40°C in Zweden tot 360 km/u op
de Nurburgring) tot het uiterste gedreven worden. Daarnaast bouwde
TREMEC de laatste jaren ook een omvangrijke productieafdeling
uit, die zich toespitst op de vervaardiging van kleine subonderdelen.
Door deze uitbreiding draaien we momenteel piekvolumes en rollen
er jaarlijks zo’n 20.000 sportwagens met TREMEC technologie van
de band. Inmiddels staan er ook enkele nieuwe projecten voor

Wist je dat …

De afgelopen

Er een 30-tal vacatures
in # afdelingen openstaan?

5 JAAR

is TREMEC met

375%

gegroeid

hybride & electrische wagens voor de deur.

www.tremec.com/careers.php

Wist je dat …
Wij ons steentje
bijdragen aan het

milieu

Als bedrijf
zetten we
sterk in
op welzijn
van onze
werknemers

TREMEC stelt wereldwijd 2000 mensen
te werk waarvan 270 in Zedelgem
www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

initiatieven vanuit
onze werknemers
TREMEC Cycling
en Feestteam

TREMEC
HappyLunch

Op heden zijn er
22 nationaliteiten
uit 5 continenten
tewerkgesteld
bij Tremec

Kom met ons
kennismaken op Voka
Open Bedrijvendag,
op 6/10 in het Herman
Teirlinckgebouw in
Brussel! Tot dan?

Maak jij mee
het verschil?

JURGEN
“Toen ik deeltijds wilde gaan
werken, is daar een oplossing
voor gezocht en gevonden.
Daardoor kon ik werk en gezin
ideaal blijven combineren.”

STEVEN
“Gepassioneerd werken
aan een duurzame
maatschappij: dat is
werken voor de Vlaamse
overheid voor mij.”

PRITTY
“De Vlaamse
overheid is een groot
divers netwerk: het
is hier fijn werken!”

LISE
“Er is altijd standaard
werk dat moet gebeuren,
maar eigen initiatief
wordt op prijs gesteld.
Bovendien zijn er tal van
vormingsmogelijkheden.”

DE VLAAMSE
OVERHEID ZOEKT :

Ingenieurs • Stafmedewerkers • Beleidsmedewerkers • Administratief ondersteuners •
Juristen • Dossierbehandelaars • Informatici • Schoonmakers • Cateringpersoneel...

ONTDEK ONZE DIVERSE JOBS OP
WERKENVOORVLAANDEREN.BE
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst,
leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte.
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QINETIQ SPACE

INTERVIEW MET ÉÉN VAN DE MEDEWERKERS
Naam: Chabely Pollier
Functie: Systems Engineer
Wat doet QinetiQ Space?
Bij QinetiQ Space voeren
we ruimtevaartprojecten uit
voor onze klanten zoals ESA,
Airbus, Thales en andere
Europese bedrijven . We
zijn actief in verschillende aspecten van de ruimtevaart;
we ontwerpen en bouwen satellieten, instrumenten om
experimenten uit te voeren in het Internationaal Ruimtevaartstation, ruimtevaartelektronica… We werken ook aan
een universeel ruimte-koppel systeem: IBDM dat gebruikt
wordt om verschillende ruimtevoertuigen aan elkaar te
koppelen.
Wat doe jij bij QinetiQ Space?
Ik werk binnen het satellietenteam als systeemingenieur
mee aan twee missies. Eentje ervan heeft als doel aan
de hand van een satelliet ozon in kaart te brengen, de
andere heeft dan weer te maken met veiligheid. Als
systeemingenieur ben je verantwoordelijk voor het samenbrengen van alle disciplines. Je zorgt ervoor dat de satelliet
binnen de vooropgestelde eisen blijft die afgesproken
werden met de klant (bvb onder een bepaalde massa,
binnen een bepaald volume etc.) en dat alle leden van het
team een coherent geheel afleveren.
Hoe groot is het team?
Binnen het satellietenteam zijn we met ongeveer 20.
Daar zitten zowel elektrische ingenieurs tussen, als

systeemingenieurs, project managers, structurele ingenieurs,
product assurance managers, operations engineers…
Meestal werken we met ongeveer 10 aan 1 satelliet. Er zijn
ook mensen van het team die aan meerdere projecten
meewerken op hetzelfde moment. De teamindeling is
redelijk flexibel, wat het altijd interessant houdt!
Stel er is een idee voor een satelliet, hoe gaat
het project dan verder?
Meestal beginnen we met een ‘feasibility study’. Dat is een
studiefase waarin we de belangrijkste parameters op een
rijtje zetten en kijken of we iets kunnen bouwen dat aan
de klant zijn wensen voldoet binnen het vooropgestelde
budget en de verwachte tijdslijn. Indien de uitkomst hiervan
positief is beginnen we aan de gedetailleerde ontwerpfase.
Afhankelijk van de complexiteit van het project bouwen
we van kleinere delen al een testmodel. We bouwen
binnen het project ook een structureel model dat we
aan allerhande testen onderwerpen zoals vibratie, shock,
temperatuurscycli in een vacuumkamer… De inhoud van de
testcampagne, alsook welke tussenmodellen we allemaal
bouwen (bvb een elektrisch model om alle elektronica te
testen) varieert naargelang het project en de wensen van
de klant. Daarna analyseren we de testdata, passen we het
ontwerp aan waar nodig en bouwen we het ‘flight model’, de
satelliet die we daadwerkelijk gaan lanceren.
Waarom is QinetiQ Space een bezoekje waard?
Ik denk dat ruimtevaart een onderwerp is dat bij iedereen
tot de verbeelding spreekt! We doen bovendien niet elk jaar
mee, dus dit is echt een uitgelezen kans om eens een kijkje
te nemen in onze cleanrooms en laboratoria en meer te
weten te komen over de ruimtevaartindustrie!

ONZE VACATURES IN DE KIJKER.
QinetiQ Space, located in Kruibeke, develops (sub)-systems for spacecraft
applications, this includes both scientific experiments as well as complete
satellite systems. In order to support the rapid growth our company is
currently experiencing, we are looking for people to join our team.
Check our vacancies on https://qinetiqspace.talentfinder.be/index.aspx
and email your motivation letter and CV.

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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START, DE CARRIÈREGIDS VAN

“KANDIDATEN ZIJN NIET OP ZOEK NAAR EEN VACATURE,
WEL NAAR EEN PERSOONLIJKE MATCH”
WAT?
Het wekelijks HR-katern van de gratis krant Metro ‘START’
is de professionele afspraak tussen de lezers en werkgevers
op maandag. De dag die de grootste impact heeft op latent
werkzoekenden.

Metro START combineert de voordelen van zowel native
advertising als HR communicatie. Het biedt de perfecte
context voor corporate en employer branding. Zo worden
de talentvolle sollicitanten en gemotiveerde werknemers
onder de Metrolezers aangetrokken

Metro START biedt bedrijven en organisaties de kans aan
1.142.300 young potentials en young professionals een
positief beeld van hun bedrijf te schetsen in print, online
en op social media.

HOE?
De bijlage bevat een waaier van rubrieken die interessante
en positieve informatie en verhalen uit het bedrijfsleven en
de arbeidsmarkt. Wekelijks zet het coverartikel een thema
of sector centraal.

WAAROM?
Kandidaten zijn niet op zoek naar een vacature, ze zijn op
zoek naar een bedrijfscultuur en werkomgeving die bij hun
persoonlijkheid past.

START JE NIEUWE WERKWEEK MET AMBITIE
METROTIME.BE/START

Via interviews, getuigenissen van werknemers, het verloop
van een werkdag, tips, moodboards, infographics, krijgen de
lezers een ongeziene blik achter de schermen bij tal van
bedrijven.

Ontdek de thema’s van de komende weken!

30/09/2019 Voka Open Bedrijvendag
7/10/2019

DE CARRIÈREGIDS VAN METRO

Werken in Antwerpen

14/10/2019 IT & Ingenieurs
21/10/2019 Knelpuntberoepen
4/11/2019

Zorg & Gezondheid

18/11/2019 Werken in Oost-Vlaanderen
25/11/2019 Diversiteit
Foto R.V.

Ontdek de job van je leven tijdens
Voka Open Bedrijvendag
Noteer zondag 6 oktober in je agenda, want al sinds
1991 is het op de eerste zondag van oktober Voka Open
Bedrijvendag. Dan stellen honderden bedrijven uit de
meest uiteenlopende sectoren de deuren open voor het
grote publiek!
Voor de 29ste editie krijgen
honderdduizenden bezoekers
opnieuw de unieke kans om te
ontdekken hoe hun favoriete

GROEN ONDERNEMEN

Veel ondernemers dragen duurzaam ondernemen reeds hoog
in het vaandel en doen heel wat
om hun groene inspanningen
en imago nog verder te versterken. Met deze groene inspanningen scoren ze namelijk
producten gemaakt worden, zowel bij klanten, sollicitanten
hoe ondernemers tewerk gaan, en medewerkers. Het thema
waar hun buurman werkt - en van Voka Open Bedrijvendag
op zondag 6 oktober 2019 is
dat helemaal gratis!

dan ook: GROEN: duurzaam geheel vrijblijvend.
ondernemen!
Fiere medewerkers staan een
hele dag in de spotlights en zo
DE GROOTSTE JOBBEURS voel je meteen het effect op de
Voka Open Bedrijvendag is team spirit! Bovendien biedt
bovendien ook de grootste job- geen enkel ander evenement
beurs van het jaar: een unieke de mogelijkheid aan potentiële
opportuniteit om jouw toekom- medewerkers om zoveel bedrijstige job te ontdekken, al eens ven op een anonieme en vrijuit te proberen, je toekomstige blijvende manier te ontdekken.
collega’s aan het werk te zien,
de sfeer op te snuiven, en dat
W

2/12/2019

Maatschappelijk en duurzaam beleid

9/12/2019

Doorgroeimogelijkheden

18/12/2019 Aangeworven in 2019
Start, elke maandag in Metro en op Metrotime.be!

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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INTERVIEW

AAROVA VULT VACATURE IN VIA VOKA OPEN BEDRIJVENDAG
Waarom hebben jullie deelgenomen aan Voka
Open Bedrijvendag?
Om de zoveel jaar nemen we deel aan Voka Open Bedrijvendag,
dit om onze deuren open te stellen voor mensen en bedrijven
uit de regio. Bestaande klanten en partners komen op die
manier in aanraking met nieuwe activiteiten van AAROVA
of zien opportuniteiten om met ons in zee te gaan. Het is
daarenboven een unieke gelegenheid om vrienden en familie
van onze werknemers de kans te geven om onze trotse
werknemers aan het werk te zien.
Hebben jullie tijdens Voka Open Bedrijvendag
kunnen werken aan jullie eigen Employer
Branding?
Wij werken al jaren aan Employer Branding, dit samen met
ons communicatiehuis Claerhout. Dit is o.a. te zien op
onze commerciële folders, de beursstand, de busjes van
AAROVA, …
AAROVA is loonwerker, we hebben geen eigen product. Onze
mensen zijn ons kapitaal en dat willen we laten zien!
AAROVA profileert zich als een competitieve marktspeler,
zeker ook wat betreft uitwerk of enclavewerk. Een 60 à
70% van onze maatwerkers werkt onder onze begeleiding
in het bedrijf van de klant, waar ze heel uiteenlopende
taken uitvoeren, gaande van poetsen, machines reinigen,
schilderen, tot montagewerkzaamheden en andere
productie-opdrachten.
Hebben jullie veel vacatures kunnen invullen?
Op het moment van Voka Open Bedrijvendag hadden we
een 4-tal vacatures voor de functie van werkleider en een
10-tal vacatures voor maatwerkers.Vooral de vacatures voor
werkleiders hebben we kort daarna met succes kunnen
invullen.
Waarin verschilt Voka Open Bedrijvendag van
andere jobdagen, jobbeurzen, …?
Je ziet een bedrijf van binnenuit, je ziet de mensen aan
het werk en kan in ons geval genieten van de lekkere
gerechten van ons restaurant, Eat@12. Eat@12 staat al
ruim 1 jaar op nummer 1 op Trip Advisor. Gerechten worden

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:

er – aangestuurd door onze chefs - met passie bereid door
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Wat zijn de belangrijkste doelstellingen voor
Aarova naar de toekomst toe?
Het is onze missie om tewerkstelling, begeleiding en
opleiding op maat te blijven aanbieden aan personen met
een arbeidsbeperking in een bedrijfseconomische realiteit.
Hiertoe willen we toonaangevend zijn, streven we naar een
maximale interne en externe klantentevredenheid, willen we
investeren in mensen, machines en klanten en overwegen
we elke opportuniteit om te groeien.
Zouden jullie opnieuw deelnemen om vacatures
in te vullen?
Inderdaad en evengoed omwille van alle andere opgenoemde
redenen.
Hoe verloopt de samenwerking met Erika?
Heel goed. Erika had reeds een aantal jaar ervaring in
de sector. Dit in combinatie met haar enthousiasme en
gedrevenheid, zowel in omgang met mensen als in de taak
die ze uitvoert, zorgt voor een perfecte match!
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INTERVIEW

MET ÉÉN VAN DE MEDEWERKERS
Naam: Erika Bauters
Functie: Werkleider
Waarom deze job?
Ik vind het leuk om met
de doelgroepwerknemers te
werken. Hen te begeleiden
bij de taken die ze moeten
uitvoeren. Ondersteunen en
bijsturen. Het is een boeiende job.
Waarom heb je gesolliciteerd bij Aarova?
Ik had er al een paar keer aan gedacht om te solliciteren bij
Aarova. Maar door naar Voka Open Bedrijvendag te gaan en
de rondleiding te doen kreeg ik er een goed gevoel bij. Het
zag er een mooi bedrijf uit. Met veel variatie in de taken.
Op het einde van de rondleiding was er een stand met
de openstaande vacatures. Dat was dan mijn kans om te
solliciteren.

Welk aspect van de job vind je het boeiendst of
spreekt jou het meeste aan?
Het is een job met veel variatie en dat houdt het zo boeiend.
Elke dag is anders. Ik kom op verschillende bedrijven en dat
is overal anders. Ik heb ook super toffe collega’s. En ik werk
ook met veel verschillende doelgroepwerknemers.
Wanneer is een werkdag voor jou geslaagd?
Mijn dag is geslaagd als alles goed is verlopen en iedereen
tevreden naar huis kan gaan.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik hoop nog vele jaren te mogen werken bij Aarova. Ik doe
dit super graag en ik voel me er heel goed, en dit is heel
belangrijk voor mij.

WIL JIJ, ZOALS ERIKA, DE JOB VAN JE LEVEN VINDEN?
BEZOEK ONZE DEELNEMENDE BEDRIJVEN OP ZONDAG
6 OKTOBER.

www.openbedrijvendag.be - volg ons op:
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