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Bekaert
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Wie zijn onze klanten?
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Automotive Olie en Gas Consumentengoederen

Verendraden

Ruitewissercomponenten

Flat& Shaped

Flexpipe producten Champagnekurkdraad

Boekbinddraad

Brassieredraad

Vishakendraad

Textieldraad

Borsteldraad



Vaak verborgen of niet gekend… maar altijd aanwezig…
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Wereldwijd is ongeveer 30% van de banden versterkt met Bekaert staalkoord

Elk jaar wordt 10 miljoen m³ beton versterkt met Dramix® staalvezels, 

een product ontwikkeld door Bekaert

Elk jaar worden meer dan 1 miljard flessen mousserende wijnen 

geopend met muselet gemaakt van Bekaert staaldraad

Per jaar gebruiken Bekaert klanten 3,5 miljoen kilometer boekbinddraad



Jobs binnen Bekaert



▪ De kandidaat beschikt bij voorkeur over een TSO diploma.

▪ De kandidaat wil in een 3 ploegenstelsel werken.

▪ De kandidaat heeft oog voor kwaliteit en veiligheid.

▪ De kandidaat is een teamplayer.

▪ Minimum basiskennis Nederlands of NL les willen volgen.

Minimale criteria voor een 

schoolverlater
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Een job als Operator? 
▪ Je bent verantwoordelijk voor je eigen draadtrek- of 

draadverwerkingsmachines. 

▪ Bobijnen zet je klaar met je heftruck. 

▪ Het is jouw taak om je machines goed in de gaten te 

houden en regelmatig de parameters en de kwaliteit van je 

product te checken.

▪ Je laat je lijn zo efficiënt mogelijk draaien. 

▪ Eens je een afgewerkte bobijn hebt, plaats je die met je 

heftruck in het magazijn. 

▪ Als er problemen zijn, signaleer je die aan je ploegchef. 

Ons aanbod

✓ Een uitermate aantrekkelijk uurloon: vanaf €16.72 + 

ploegenpremies

✓ Dubbel vakantiegeld

✓ Jaarlijkse eindejaars- en resultaatspremie

✓ Pensioenplan

✓ Gratis hospitalisatieverzekering voor het hele gezin

✓ Maaltijd- en Ecocheques

✓ Tussenkomst woon-werkverkeer, fietsleaseplan

✓ 37 verlofdagen: 17 inhaalrustdagen boven op het wettelijk 

verlof



”

Een job als 

Onderhoudsmechanicien? 
▪ Je staat in voor het mechanisch onderhoud van machines en 

installaties in één van onze afdelingen. Je dag is heel 

afwisselend omdat er een grote verscheidenheid is aan 

machines, installaties en producten. 

▪ Je werkt efficiënt en zoekt naar goeie oplossingen. 

▪ Als je verbeteringen ziet, dan kom je met voorstellen.

▪ Af en toe volg je een bijscholing om je kennis uit te breiden.

▪ Je heb ervaring in lassen, pneumatica, draaien en frezen. 

Kennis van hydraulica is een pluspunt. 

Ons aanbod

✓ Een uitermate aantrekkelijk uurloon: vanaf €17.57 + 

ploegenpremies (3 ploegenstelsel)

✓ Dubbel vakantiegeld

✓ Jaarlijkse eindejaars- en resultaatspremie

✓ Pensioenplan

✓ Gratis hospitalisatieverzekering voor het hele gezin

✓ Maaltijd- en Ecocheques

✓ Tussenkomst woon-werkverkeer, fietsleaseplan

✓ 37 verlofdagen: 17 inhaalrustdagen boven op het wettelijk 

verlof



”

Een job als 

Onderhoudselektricien? 
▪ Je staat in voor het elektrisch en elektronisch onderhoud van 

onze machines. Je dag is afwisselen door een grote 

verscheidenheid aan machines, installaties en producten. 

▪ Je zorgt ervoor dat de machines productieklaar blijven. 

▪ Controles en herstellingen rapporteer je in een systeem.

▪ Waar je verbeteringen ziet, stel je die voor.

▪ Je hebt een basiskennis van PLC. 

▪ Af en toe volg je een bijscholing om je kennis uit te breiden. 

▪ Je werkt in DAG.

Ons aanbod

✓ Een uitermate aantrekkelijk uurloon: vanaf €17.57 

✓ Dubbel vakantiegeld

✓ Jaarlijkse eindejaars- en resultaatspremie

✓ Pensioenplan

✓ Gratis hospitalisatieverzekering voor het hele gezin

✓ Maaltijd- en Ecocheques

✓ Tussenkomst woon-werkverkeer, fietsleaseplan

✓ 37 verlofdagen: 17 inhaalrustdagen boven op het wettelijk 

verlof



3 ploegen

Van maandag t.e.m. vrijdag

• Week 1: nacht 20:30 – 04:30

• Week 2: namiddag 12:30 – 20:30

• Week 3: voormiddag 04:30 – 12:30

• Week 4: nacht 20:30 – 04:30

• …

Ploegensystemen
21 ploegen

Van donderdag t.e.m. woensdag

• 7 dagen: nacht 20:30 – 04:30

• 7 dagen: thuis

• 7 dagen: namiddag 12:30 – 20:30

• 7 dagen: thuis

• 7 dagen: voormiddag 04:30 – 12:30

• 7 dagen: thuis

• 7 dagen: nacht 20:30 – 04:30

• …

Ploegenpremie’s:

✓ Voor- en Namiddag: 1,68 € / uur

✓ Nacht: 4,21 €/uur
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Opties voor Scholen
Bekaert als partner

▪ Bedrijfsbezoeken met voorstelling van jobs, producten en een bezoek aan

de showroom

▪ Een ambassadeur van Bekaert komt langs om te vertellen over het 

bedrijfsleven en hoe de studenten zich erop kunnen voorbereiden

▪ Stageplaatsen

▪ Jurering in afstudeerproeven

▪ Een gadget van Bekaert bij je afstuderen
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Hoe solliciteren? 

▪ Je stelt je CV op (tip: gebruik daarvoor canva.com)

▪ En laat weten dat je een job zoekt:

▪ PER MAIL je stuurt je cv door naar

Talent.Belgium@bekaert.com

▪ TELEFONISCH: je belt of stuurt een sms naar Mick - 0472 86 

01 91 of Emma – 0496 22 95 15

▪ VIA DE SITE: www.Bekaert.com/jobszwevegem

mailto:Talent.Belgium@bekaert.com


▪ Better Together: een cultuur van 

samenwerking

▪ Curiosity To Learn: professionele

omgeving waarin iedereen dagelijks

bijleert

▪ Passion to Win: Innovatie op globale

schaal

▪ Shape the Future: Samen transformeren

we de wereld vanuit de traditie

Waarom Bekaert? 



Contact:


