Sophie, bio-ingenieur Eoly
Samen voor een groene toekomst,
daar krijg ik pas energie van!
#samendromen

370 ingenieurs,
evenveel interesses,
1 doel
#samendromen

Anders werken

Samen werken
aan de toekomst
Duurzaamheid en innovatie. Het zijn door de jaren heen
synoniemen geworden van Colruyt Group. Om dit elke dag
opnieuw waar te maken, hebben we knappe koppen als jij
nodig. Als ingenieur kan je bij verschillende afdelingen aan
de slag, wat je interesses en specialisatie ook mogen zijn.
Denk bijvoorbeeld aan IT, groene
energie, procesautomatisering en het
futureproof maken van onze gebouwen
en honderden winkels. Ben je creatief
aangelegd? Dan is er plaats voor jou
bij R&D, waar je innovatieve brein
uitgedaagd wordt.
De ideeën van onze ingenieurs leidden
al sinds het prille begin van Colruyt
Group tot de grootste projecten. Zo
ontwikkelden we recent een unieke
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koelkar op vloeibaar ijs, zetten we de
volgende stap in de digitalisatie van
ons klantenplatform Xtra en daalde
onze Belgische broeikasuitstoot
met 10 % dankzij slimme
renovatieprojecten. Niet slecht, toch?
Samen met ons de toekomst
tegemoet? Laat je dan overtuigen door
je nieuwe collega’s.
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Anders werken
bij Colruyt Group
Bij Colruyt Group vind je elke denkbare functie – en meer.
Waarom zou je kiezen voor een job binnen Colruyt Group,
en niet in een ander bedrijf? Omdat we hier anders werken.

#samendoen
We zijn er rotsvast van overtuigd dat zelfs de kleinste ideeën kunnen leiden tot
grootse resultaten. Daarom krijg je hier uitdagende taken en ruimte voor initiatief!
Je neemt verschillende rollen op, rekening houdend met je eigen sterktes. Tel daar
nog een informele werksfeer bij, zonder “meneren of mevrouwen”. Je kan altijd bij je
collega’s of leidinggevende binnenspringen voor advies of een gesprek.

#samengroeien
Je bent net of bijna afgestudeerd of hebt al enkele jaren ervaring opgedaan. Hoe dan
ook zal je bij ons blijven bijleren en ontwikkelen. Op professioneel én persoonlijk
vlak. Je meter of peter maakt je vanaf de eerste dag wegwijs. En we bieden niet
toevallig bijna 1.000 verschillende opleidingen aan. Want als jij vooruitgaat, wordt
iedereen daar beter van.

#samendromen
Nieuw talent houdt ons scherp. Daarom ben jij zo welkom! Samen durven we
vooruit te denken. Duurzaamheid en innovatie zitten in ons DNA met oog voor onze
omgeving en de mens. Daarom gaan we ook volop voor interne mobiliteit. Zoveel
activiteiten, zoveel verschillende jobs. Logisch dus dat je soms van iets anders wil
gaan proeven.
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Anton, software engineer
Binnen Colruyt Group zijn er tal van
professionele perspectieven.
#samendromen

Hecht team,
grote impact
Wist je dat Colruyt Group in België ruim 4 miljoen klanten
bedient? Anton is bij het interne communicatiebureau van
Colruyt Group een van de medewerkers die ervoor zorgen
dat al deze klanten online correct geïnformeerd worden.
Iets wat hij een jaar geleden niet voor mogelijk achtte.
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“Ik ben als het ware recht van de
schoolbanken in Colruyt Group gerold.
Toen ik vorig jaar de ideale vacature
tegenkwam, kon ik die kans niet
laten liggen. Ondertussen werk ik als
software engineer bij ons interne
communicatiebureau mee aan de
services voor onze e-commerce
websites van Collect&Go, Colruyt
en Bio-Planet. Duizenden mensen
bezoeken die websites dagelijks, het
moet dus meteen goed zijn.”
“Aan de ene kant is Colruyt Group de
grootste privéwerkgever van België
met bijna 30.000 werknemers. Aan de
andere kant werk ik in een klein, hecht

team. Dat had ik niet meteen verwacht
toen ik hier solliciteerde, maar het
is wel een aangename verrassing. Je
wordt hier onmiddellijk betrokken en
je kan verantwoordelijkheid opnemen.”
“Ik hou mijn opties momenteel open,
maar ik zal altijd in IT blijven werken.
Binnen Colruyt Group zijn er tal van
perspectieven, van Solution Analyst tot
projectcoördinator.”

Als starter word je meteen
betrokken in het team
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Bouwen aan een
betere wereld
Eve heeft Colruyt Group via de klassieke weg leren kennen.
“Twee jaar geleden studeerde ik af als bio-ingenieur en
zocht ik de juiste job. Op de jobsite van Colruyt Group
stond een vacature van projectingenieur en enkele
maanden later mocht ik mezelf Projectingenieur R&D
Energie, Milieu en Speciale Technieken noemen. Een hele
mondvol, ik weet het.”
“Tijdens de eerste gesprekken werd al
snel duidelijk dat ik op de juiste plaats
beland was. Colruyt Group draagt
duurzaamheid hoog in het vaandel,
en dat voor alle activiteiten. Energie
en milieu krijgen hier de aandacht die
ze verdienen. En niet onbelangrijk:
het blijft niet bij ideeën. Kunnen we
ergens het verschil maken, dan durft
Colruyt Group die cruciale eerste stap
te zetten.
Ik heb al verschillende keren zelf
ervaren dat die no-nonsenseaanpak
werkt. Toen ik hier pas begon, werd
het liquid ice-project net afgerond.
Daar mogen we terecht trots op zijn
want Colruyt Group is zowat het enige
bedrijf ter wereld dat liquid ice op deze
manier gebruikt. Ondertussen werk
ik mee aan de ontwikkeling van een
liquid ice diepvriestoepassing. Op R&Dvlak is dat een hele uitdaging want
de temperatuur van de karren moet
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gevoelig omlaag terwijl de kwaliteit van
het ijs tegelijk moet stijgen. Dankzij
mijn achtergrond als bio-ingenieur
krijg ik de kans om mee te werken aan
projecten rond landbouwsystemen
van de toekomst, zoals vertical indoor
farming of ook aqua farming. Die
afwisseling geeft energie: de ene keer
werk ik rond gekoeld transport, dan
weer rond de kweek van mosselen,
zeewier en oesters in de Noordzee. De
rode draad in dit alles is project per
project meebouwen aan een betere
wereld. Ik heb van mijn grootste
interesses mijn beroep kunnen maken.
Hoeveel mensen kunnen dat zeggen?”

Eve, projectingenieur R&D
Kunnen we ergens het verschil maken?
Colruyt Group zet de eerste stap.
#samendromen

Kunnen we onszelf en onze
omgeving verbeteren?
Colruyt Group voegt de
daad bij het woord
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Ruimte
om te leren
De hamvraag voor pas afgestudeerden: wat nu?
Michael heeft niet lang nagedacht over een mogelijk
antwoord. Als kersvers industrieel ingenieur ging hij
enkele maanden geleden aan de slag bij Colruyt Group.
“Ze vernieuwen en moderniseren hier constant.
Dat sprak me zeker aan.”

Michael, maintenance & reliability engineer
Autonoom werken, met de hulp van een peter of meter.
#samengroeien

“Ondertussen mag ik mezelf al een
tijdje maintenance & reliability
engineer noemen. Wat dat inhoudt?
Ik sta op de productiesites van
koffie, kaas en wijn in voor de
beschikbaarheid van de machines.
Denk aan een koffiebrander, een
kaasversnijder of een verpakkings
machine. Ik zorg ervoor dat ze
probleemloos werken en daarnaast
zoek ik manieren om hun prestaties te
verbeteren. Af en toe help ik technische
medewerkers om een probleem snel
op te lossen. Je ziet het: afwisseling
gegarandeerd.”

“Een startende ingenieur bij
Colruyt Group heeft meteen veel
verantwoordelijkheden, dat heb
ik zelf mogen ervaren. Dat klinkt
misschien overweldigend maar je
krijgt tegelijk de ruimte om te leren
uit je fouten. Persoonlijk schepte
dat bij mij vertrouwen. Ik werk graag
autonoom, en dat kan hier. De functie
van maintenance & reliability engineer
is binnen Colruyt Group vrij nieuw,
vandaar dat je alle ruimte krijgt om zelf
nieuwe werkmethodes te bedenken
en te testen. Dat maakt het des te
boeiender.”

Een startende ingenieur
bij Colruyt Group heeft meteen
veel verantwoordelijkheden
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“Ik bezorg winkelmedewerkers meer
bewegingsvrijheid”
“Colruyt Group was zowat het laatste bedrijf waar ik mijn
ervaring met Android development zou kunnen gebruiken.
Of dat dacht ik tenminste,” steekt mobile developer Kate
van wal. “Ik heb van mijn grootste interesse mijn beroep
kunnen maken.”
“Na een opleiding Java EE Developer
in Brussel heb ik op aanraden van
een studiegenoot gesolliciteerd bij
Colruyt Group. Binnen het mobile team
zochten ze een Android developer.
Ondertussen werk ik al een tijdje mee
aan enkele interessante projecten
rond apps op pda’s. De tijd dat
winkelmedewerkers bij het minste
of geringste een vaste pc moesten
opzoeken, ligt gelukkig ver achter
ons. Alles wordt mobile, en ik sta
middenin die beweging. Scannen,
plannen, data invoeren, alles gebeurt
steeds vaker via een handige pda.
Dat de winkelmedewerkers meer
bewegingsvrijheid hebben, is mee mijn
verdienste.”
“Ik werk op twee manieren.
Enerzijds heel autonoom, met veel
verantwoordelijkheden. Anderzijds
voel ik dat ik mag rekenen op heel wat
steun. Van mijn rechtstreeks teamlid
en de projectleider bijvoorbeeld, waar
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ik steeds bij terecht kan met vragen. Je
kunt bij Colruyt Group altijd overleggen
met anderen, kwestie van de laatste
twijfels uit te sluiten.”
“Sinds kort doe ik onderzoek naar
hybride applicaties, zodat we
binnen de firma voor een bepaalde
taak niet langer afhankelijk zijn
van één besturingssysteem. Ik
ben betrokken bij het volledige
traject: onderzoeken, analyseren én
implementeren. Binnenkort zie ik mijn
inspanningen beloond, wanneer de
winkelmedewerkers die hybride apps
effectief gebruiken.”

Kate, mobile developer
Alles wordt mobile, en ik sta
middenin die beweging.
#samendoen

Ik ben betrokken bij
het volledige traject:
onderzoeken, analyseren
en implementeren
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Een ingenieur bij Colruyt Group?

Die maakt dromen waar!
Bij Colruyt Group is er altijd plaats voor nieuw talent, of dat nu in een van onze
winkelpunten is, in ons hoofdkantoor of in een van onze logistieke centra.
Als ingenieur krijg je van bij het begin veel kansen om initiatief en
verantwoordelijkheid te nemen. Ideaal om samen successen te behalen.

Op jobs.colruytgroup.com vind je ze allemaal, net zoals onze
uitgebreide stagemogelijkheden en ons gloednieuwe traineeship
voor pas afgestudeerde ingenieurs.
Hier alvast een voorsmaakje …
Studie-ingenieur Energie
Windenergie, waterstofproductie,
warmtekrachtkoppeling, noem het op en
Colruyt Group past het toe. Als studie-ingenieur energie bij Eoly voer je technische studies uit om onze productie van
duurzame energie verder uit te breiden.

Maintenance & Reliability Engineer Machinepark
Duizenden machines feilloos laten werken? Geen probleem voor de
maintenance & reliability engineers van Colruyt Group. En als er toch eens iets
spaak loopt, analyseer je en plan je herstellingen in. Samen met technici werk
je de juiste oplossingen uit.

Software Engineer Java
Projectingenieur Technieken
Winkels zonder fossiele brandstoffen, productiesites die draaien op
hernieuwbare energie, dat hebben we onder andere te danken aan onze
projectingenieurs technieken. Bij Colruyt Group is er altijd ruimte voor
vooruitstrevende technologie.

Software, pakketten en applicaties komen bij Colruyt Group allemaal tot leven.
Of je nu ontwikkelt, aanpast, ondersteunt of integreert, je prestaties worden
meteen in de praktijk toegepast. Samen met developers en functioneel
analisten geef je zo mee vorm aan een efficiënt IT-landschap.

Traineeship Engineering Talent
Projectleider Bouw
Een nieuwe winkel bouwen? Dat
doen we bij Colruyt Group gewoon
zelf! Een projectleider Bouw volgt
een werf op van a tot z. Van de
aanbesteding over de werfopvolging
tot de uiteindelijke oplevering: jij
ziet erop toe dat elk bouwproject
vlekkeloos verloopt.
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Ben je net afgestudeerd als burgerlijk of industrieel ingenieur? En wil je
engineering in al zijn facetten van dichtbij ervaren bij een groot bedrijf als
Colruyt Group? Dan is ons traineeship van een jaar geknipt voor jou!

IT traineeship
Proef van verschillende functies binnen ons IT-departement, pak onze
werkprocessen en IT-systemen kritisch aan, werk dagelijks samen met
doorwinterde experten (analysten, project managers, business architecten en
data-experts) en zet je tanden in uitdagende IT- en engineering-projecten.
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Ingenieur bij
Colruyt Group?
Da’s anders werken
vanaf dag 1.

Verantwoordelijke uitgever: Jo Willemyns, Colruyt Group, Edingensesteenweg 259, 1500 Halle.

Solliciteer nu op jobs.colruytgroup.com

