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150 nieuwe medewerkers gezocht in North Sea
Port

Tientallen bedrijven in het havengebied North Sea Port zijn op zoek naar diverse

profielen om meer dan 150 openstaande vacatures in te vullen. Daarom

organiseren de Stad Gent, VDAB, Voka-VeGHO en het WerkServicePunt

Terneuzen op zaterdag 25 mei 2019 voor de tweede maal een jobbeurs.

Er zijn vacatures beschikbaar in de chemie-, logistiek-, productie-, transportsector, enzovoort.

Jobs als 'onderhoudsmecanicien' en ‘procesoperator’ prijken bovenaan de lijst van meest

gezochte profielen, maar ook ICT-medewerkers, commercieel-technisch bedienden, chauffeurs

en ingenieurs zijn erg gegeerd.

'De krapte op de arbeidsmarkt is in het havengebied nog sterker voelbaar,
omdat er zeer specifieke en schaarse profielen gezocht worden. Zeer gerichte
acties, zoals deze jobbeurs, spelen daar op in. De ideale gelegenheid voor
deelnemende bedrijven om sterke profielen te ontmoeten en aan te werven.'
— Arne Oosthuyse, manager opleidingen & arbeidsmarkt Voka Oost-Vlaanderen 

⏲



Geïnteresseerden kunnen op de beurs in gesprek gaan met de 33 Vlaamse en Nederlandse

bedrijven en werkgevers. Zowel werkzoekenden als werkgevers kunnen er terecht met vragen

over grensarbeid. Wie twijfelt aan zijn cv, kan een cv-check laten uitvoeren. En wie meteen een

match heeft, kan ter plaatse solliciteren voor zijn of haar perfecte job.

'Met meer dan 98.000 werknemers is het grensoverschrijdend havengebied de
motor van de regionale economie. De bedrijven in het North Sea Port-gebied
zoeken nog heel wat bekwame medewerkers op elk niveau. Hier liggen dus
kansen voor iedereen op zoek naar een job, ongeacht het opleidingsniveau,
zowel in Vlaanderen als in Nederland.' 
— Sofie Bracke, schepen van Haven en Economie

'De haven heeft veel te bieden. Maar onbekend is onbemind. Net daarom is
deze jobbeurs zo interessant. Moet je nog bijscholen? Geen probleem. Op de
beurs kan je aanmelden voor de nodige opleidingen van VDAB. En wie over
de grens wil werken, krijgt informatie over hoe dat geregeld kan worden.' 
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Praktisch

De jobbeurs vindt plaats op zaterdag 25 mei 2019 van 10 tot 15 uur, in het VDAB

Opleidingscentrum, Maï Zetterlingstraat 70, 9042 Desteldonk. Meer informatie over de

bereikbaarheid is terug te vinden op de website.

Contact

Elle De Kuyper, projectverantwoordelijke Dienst Werk, gsm 0496 37 72 38, e-mail

elle.dekuyper@stad.gent

Bevoegd

Bekijk de vacatures en deelnemende bedrijven hier

https://www.stad.gent/jobbeurshaven
mailto:Elle.DeKuyper@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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