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Vind de job van je leven in je achtertuin              
Kennismaking met standhouder Siebens Spoorbouw

De voordelen van werken in eigen streek zijn legio: minder files, meer tijd om met familie en vrienden door te bren-
gen, een grotere band met de werkomgeving… Ben jij op zoek naar een job in eigen streek of wil je simpelweg eens 
snuisteren in het jobaanbod van de industrie in Hemiksem? Op 20 april ben je tussen 14 en 17 uur van harte welkom 
op onze jobbeurs in Depot Deluxe. De lokale bedrijven stellen er zichzelf en hun vacatures graag voor. Bovendien 
kan je op de jobbeurs meteen solliciteren. Wie weet wandel je zo wel naar buiten met een contract voor de job van 
je leven. Eén van de standhouders is Siebens Spoorbouw. Business Development Manager Geert Siebens en Office 
Assistant Anita Van Renterghem laten ons nu al kennismaken met hun bedrijf en vertellen waarom zij fan zijn van 
werken in eigen streek.

Geert: Siebens Spoorbouw is gestart 
in 1987. We leggen trein- en tram-
sporen, maar ook sporen in geauto-
matiseerde magazijnen en kraanba-
nen in de haven. Kortom, we houden 
ons bezig met sporen in de grootste 
zin van het woord. We zijn nu al acht 
jaar een dochteronderneming van 
Strukton Rail, gevestigd in Merelbe-
ke. Daar werken er 150 mensen, hier 
stellen we een twintigtal mensen 
te werk. Concreet werken we vooral 
in de haven van Antwerpen, maar 
geregeld schakelt ook Infrabel ons 
in voor onderhoudswerken aan de 
treinsporen. De Lijn doet hetzelfde 
voor zijn tramsporen.

Hoe zijn jullie in Hemiksem beland? 
Geert: In 1987 hebben wij een ma-
gazijn gehuurd op de terreinen van 
Proviron in de Georges Gilliotstraat , 
daarna zijn we uitgeweken naar de 
Herbekestraat en nu zitten we al drie 
à vier jaar in de Nijverheidsstraat, op 
een boogscheut van de abdij en de 
Schelde.

De sector van de spoorbouw lijkt niet 
erg gekend te zijn.

Geert: Dat klopt. In België zijn er 
ongeveer twintig spooraannemers, 

maar wanneer het woord ‘spoorbouw’ 
valt, denkt iedereen aan het vroegere 
beeld van tien spoorwegarbeiders 
die naar het werk van één collega 
zaten te kijken. Dat beeld klopt niet 
langer. 

Wij zijn op zoek naar 
arbeiders die graag 
echte handenarbeid 
verrichten en stevig 

fysiek, maar ook  
gevarieerd werk  

aankunnen. 

Anita: Wie bij ons als arbeider werkt, 
krijgt een erg gevarieerd taken-
pakket. Onderhoud, vernieuwingen, 
verschillende soorten sporen (trein, 
tram, kraansporen)… Het komt alle-
maal aan bod. Bovendien kan je ook 
doorgroeien bij ons. Stany die ooit 
als arbeider bij ons is begonnen is 
vandaag Head of Operations. 

Geert: Aangezien er geen studierich-
ting ‘spoorbouw’ is, zetten we extra 

veel in op interne opleidingen. Wij 
geven spoorbeveiligingslessen, vor-
mingen over de nieuwste machines 
enz.

Welke profielen zoeken jullie vooral?

Geert: Wij zijn op zoek naar arbei-
ders die graag echte handenarbeid 
verrichten en stevig fysiek, maar ook 
gevarieerd werk aankunnen. We vra-
gen een zekere flexibiliteit, omdat af 
en toe werken in het weekend erbij 
hoort. In ruil bieden wij zelf flexibili-
teit, bijvoorbeeld qua verlofregeling 
buiten het al voorziene bouwverlof. 
Iedereen die graag werkt, is van har-
te welkom bij ons, ongeacht leeftijd. 
Ja, 50-plussers mogen zich dus zeker 
aanbieden.

Waarom staan jullie op onze job-
beurs?

Anita: De spoorbouw is dus niet zo’n 
gekende sector en dan helpt een job-
beurs ons wel om aan werkzoeken-
den duidelijk te maken wie wij zijn 
en welke vacatures we hebben. We 
werken ook samen met rekruterings-
kantoren, de VDAB, ons moederbe-
drijf, hogescholen en universiteiten… 
We willen zoveel mogelijk mensen 
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warm maken voor een job in onze 
sector. Op deze jobbeurs kunnen we 
ons specifiek richten tot inwoners 
van Hemiksem. Dat is mooi mee-
genomen, want sollicitanten uit de 
streek zijn meer dan welkom.

Waarom zijn jullie net op zoek naar 
werkkrachten uit Hemiksem?

Geert: Werken in eigen streek is al-
tijd voordelig, voor de werknemer en 
werkgever. Mensen die in Hemiksem 
wonen hoeven geen grote omweg 
te maken als ze eerst iets bij ons op 
kantoor moeten halen vooraleer ze 
naar de werf trekken. Als je in Hemik-
sem woont, kan je gewoon al fietsend 
naar het bedrijf komen en dan kan je 
samen met enkele collega’s met de 
bestelwagen naar de werf gaan.

Welke uitdagingen ondervinden jul-
lie in jullie zoektocht naar werkne-
mers?

Geert: Meer dan vroeger hechten 
mensen vandaag belang aan een 
sociaal leven. Als jonge gast werkte 
ik wel 80 uur per week, 40 week-
ends per jaar. Terecht willen mensen 
die offers niet meer brengen, ook al 
krijgen ze er een mooi loon voor. Wij 

proberen in te spelen op die wens 
door, zoals eerder gezegd, flexibel te 
zijn in de toekenning van verlof. Een 
goede sfeer in het bedrijf vinden we 
eveneens belangrijk. Nu de corona-
maatregelen versoepeld zijn, hopen 
we snel weer een teambuilding te 
kunnen organiseren. 

Ons bedrijf is kleinschalig, familiaal 
en tegelijk heel divers. De leeftijd van 
onze werknemers varieert tussen 23 
en 60 jaar, er zijn mensen die gebo-
ren zijn in Liberia, Marokko, Bulgarije 

of simpelweg in Niel of Belsele.

Hoe ziet een gemiddelde dag van 
een arbeider bij Siebens Spoorbouw 
eruit?

Anita: Elke week sturen we een plan-
ning naar onze arbeiders. Daarop 
staat wanneer we ze op welke werf 
verwachten. Verdere afspraken ma-
ken de arbeiders met hun ploeglei-
der. Een gemiddelde werkdag duurt 
van 7 uur ‘s morgens tot 15.30 uur in 
de namiddag. We werken ook wel-
eens ‘s nachts, tussen 23 uur en 5 
uur ‘s morgens, net op tijd voordat de 
eerste treinen vertrekken. 
Tot slot, jullie zijn ook lid van de 
Vereniging van Industriële Bedrijven 
Hemiksem (VIBH). Wat doet die ver-
eniging?

Geert: Met het VIBH komen we vier 
tot vijf keer per jaar samen. Het is 
een forum voor bedrijven uit Hemik-
sem. We overleggen over specifieke 
lokale aangelegenheden, zoals de 
problematiek van de A12. We hebben 
er ook al ideeën uitgewisseld over 
hoe we meer mensen kunnen berei-
ken met onze vacatures.

DE JOBBEURS IN VIJF WEETJES:
1. De jobbeurs vindt plaatst op 20 april, van 14 uur tot 17 
uur in Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27 in Hemiksem.

2. Iedereen is welkom, of je nu voluit op zoek bent naar 
een nieuwe job of gewoon geïnteresseerd bent in het  
bedrijfsleven van Hemiksem.

3. Er is gratis kinderopvang. Reserveer deze opvang via 
huisvanhetkind@hemiksem.be

4. Enkele bedrijven die al zeker aanwezig zullen zijn: 
Caldic Benelux, Isvag, Aeriez NV, Metalen Galler, Petronas, 
Umicore en Proviron.

5. Ook ons lokaal bestuur, maakbedrijf Vlotter en de 
VDAB zullen een stand hebben.

JOBBEURSJOBBEURS
HEMIKSEM

woensdag 20 april 2022 - Depot Deluxe


