
Waarom OnlyEngineerJobs.com? Een
jonge Belgische ingenieur antwoordt: "Op
de algemene jobsites gaan vacatures voor
ingenieurs verloren tussen tienduizenden
andere vacatures. Het is dan ook erg
moeilijk om er te vinden wat je zoekt. Op
OnlyEngineerJobs.com staan er enkel
vacatures en artikels met betrekking tot
ingenieurs. Het is relevanter, waardoor ik
mijn tijd niet verspil! Bovendien identificeer
ik makkelijker de werkgevers en sectoren
waarvoor ik zou willen werken."

Met meer dan 13.000 vacatures, waar-
onder bijna 4.000 in België, is Only-
EngineerJobs.com in slechts enkele
maanden uitgegroeid tot een grote
uitdager van de bekendere traditionele
jobsites. OnlyEngineerJobs.com, ontwor-

pen door ingenieurs voor ingenieurs, is een
vooruitstrevend Belgisch bedrijf dat
gebruikmaakt van semantische analyse- en
multiposting technologieën.

De mobiliteit van Belgische ingenieurs
verhogen
Op een paar maanden tijd hebben bijna
10.000 ingenieurs zich geregistreerd op
onze website. 23% heeft een openbaar
profiel aangemaakt dat recruiters kunnen
bekijken. 77% heeft een privé-profiel
aangemaakt dat niet zichtbaar is voor
recruiters, maar waarmee deze ingenieurs
wel op de hoogte blijven van de nieuwste
trends op de arbeidsmarkt. In een markt
waar een bikkelharde talentenstrijd woedt
en waarin generatie Y en Z een groeiende
rol spelen, verandert het speelveld en
worden ingenieurs steeds mobieler! 

Het aantrekken van Franse en
Nederlandse ingenieurs
Volgens de VDI (Vereniging van Duitse
ingenieurs) waren er in 2010 bijna 70.000
ingenieurs in België, 220.000 in Nederland
en 1,5 miljoen in Frankrijk. De cijfers
spreken voor zich ...

Het is moeilijk om ingenieurs te rekruteren
in België, simpelweg omdat de vraag veel
groter is dan het aanbod.

OnlyEngineerJobs.com, actief in deze drie
landen, heeft daarom partnerschappen
afgesloten met verschillende economische
en academische spelers om zijn zicht-
baarheid te optimaliseren en om buiten-
landse ingenieurs te overtuigen om  in
België aan de slag te gaan.

Of u nu op zoek bent naar de ideale ingenieur,
het versterken van uw imago, het uitbouwen
van een pool van ingenieurs voor het invullen
van toekomstige vacatures of het op
poten zetten van een wervings-campagne,
OnlyEngineerJobs.com begeleidt u graag
in al uw uitdagingen!

OnlyEngineerJobs.com is de grootste jobsite voor ingenieurs in België, 
Nederland en Frankrijk.
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