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Snel groeien als
Trainee in Hoboken

Umicore is magneet voor talent
Site in Hoboken stabiele werkgever

Van negentiende-eeuwse ontzilverings-
fabriek tot wereldspeler in recyclage-
technologie vandaag: achter de hyper-
moderne gevel van Umicore in Hoboken 
schuilt 125 jaar industriële knowhow.  
Umicore is een vaste waarde voor al 
wie een hart heeft voor technologie en 
wil werken voor een sterk, stabiel en 
duurzaam bedrijf - of je nu technisch bent 
opgeleid of niet.

Van ‘De Zilver’ tot Umicore

1887. De site in Hoboken wordt opgericht. 
De fabriek, in de volksmond ‘De Zilver’, 
ondergaat doorheen de jaren tal van ver-
anderingen. In de jaren ’90 zet de fabriek 
zwaar in op ecologisch efficiënte techno-
logieën. Vandaag is Umicore uitgegroeid 

tot een ultramodern bedrijf dat focust op 
de recyclage van edelmetalen.

Wereldspeler van hier

In 2012 vierde Umicore in Hoboken zijn 
125ste verjaardag. De site staat als één 
van de 8 Belgische Umicore-vestigingen 
aan de wereldtop van recyclage- 
technologie. Het zijn duurzame processen 
met toekomst die van het Belgische  
Umicore mee een sterke, groeiende  
internationale onderneming maken.

m/v’s in regio Antwerpen gezocht 
Ook de site in Hoboken, zelf meer dan 1.600 werknemers groot, trekt steeds nieuw 
talent aan: meer dan 100 m/v’s zoekt Umicore nu, vooral technici. Werken in je regio bij 
een sterke onderneming, prima loon met voordelen, opleiding: Umicore heeft toekomst.
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Umicore in Hoboken: meer dan
125 jaar technologische knowhow

Goud uit een oude gsm?

 it’s not magic. 
 it’s you. 
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GOeIeDAG! www.jobs.umicore.be

Umicore ontwikkelt technologieën en 
produceert materialen voor hoogwaar- 
dige zonnecellen, herlaadbare batterijen, 
LeD-toepassingen, katalysatoren... Via 
recyclage halen we kostbare metalen uit 
onder meer laptops en gsm’s. Met ons 
onderzoek zetten we wereldwijd de stan-
daard in de ontwikkeling van eco-efficiënte 
technologieën. Daar zetten onze ruim 3.000 
medewerkers in 8 vestigingen in ons land 
elke dag mee hun schouders onder.

Hoi,

Ik ben Inge, Recruitment Manager, nu iets meer dan negen maanden aan het werk bij 
Umicore in Hoboken. Ik ben één van de honderdzeventig nieuwe collega’s die hier in 2012 
zijn gestart. Dat zijn er behoorlijk wat, maar ik weet nog goed dat ik me vanaf de eerste 
dag geen nummer voelde. Onze site is gigantisch, maar de ontvangst was warm en  
hartelijk. Ik kon, en kan, altijd bij iemand met vragen terecht.

en dat is de magie van Umicore, weet ik nu: we blijven energie steken in onze mensen. 
Want Umicore is altijd in beweging. Net als onze recycling technologie: die staat ook nooit 
stil. We blijven zoeken naar manieren om die nog veiliger en efficiënter te maken; beter 
voor mensen, voor milieu. Materials for a better life is niet zomaar onze visie: we maken 
er elke dag werk van. 

Om die reden vind ik opleiding enorm belangrijk. Bijleren verrijkt je werk, je collega’s en 
vooral jezelf. Zo groei je samen met Umicore en geven we je loopbaan vorm. 

 Inge Van Antwerpen, Umicore in Hoboken

Umicore in Hoboken
Gesticht in 1887
www.jobs.umicore.be

A. Greinerstraat 14
2660 Hoboken

oplage
1000 ex.

Verantwoordelijke uitgever:  
Koen Demesmaeker

Schone 
technologie
voor een 
schonere wereld?

Altijd in 
beweging?
It's not magic. It's you.

ondertussen op
www.jobs.umicore.be 

• “elke dag leuk 
 en boeiend!” 

 Collega’s over hun werk

• Uitstekende 
 arbeidsvoorwaarden 
 Werken bij een Top employer

• Werk in je regio 
 Ontdek onze 8 Belgische sites 

columncolofon

Betaald leren én werken?  Dat kan bij Umicore in Hoboken, als Trainee. p. 8

"Goud gevonden, zeiden ze.
maar hoe krijgen we dat er nu uit?"
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BINNeNLAND 

Alle kansen om  
te groeien
In een hoogtechnologische 
omgeving
In onze site in Hoboken halen we 
niet alleen kostbare materialen uit 
dagelijkse dingen, we brengen ook 
het beste in onze medewerkers naar 
boven. Stabiliteit, aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden, opleiding, en vooral 
veel ruimte om te groeien. Dat vinden wij 
belangrijk.  

Groeien in technologie

Je persoonlijke vaardigheden en kennis 
up-to-date houden, dat is essentieel 
voor je loopbaan, en essentieel voor ons. 
Doorgedreven opleiding en coaching, 
jaarlijkse evaluatie: bij ons krijg je 
alle kansen om je te ontwikkelen en 

om te groeien. Ook je overstap wagen 
naar een andere site behoort tot de 
mogelijkheden. 

Welke richting wil je uit?

Of je nu stagiair, arbeider, operator, 
laborant, manager of ingenieur bent, 
bij Umicore in Hoboken kan je een pak 
richtingen uit. Wij bieden je heel 
wat mogelijkheden om je kennis en 
ervaring aan te scherpen en vooruit 
te komen. Onze mentaliteit is open en 
eerlijk en de werksfeer is aangenaam.  
Je komt in een fijn team terecht met toffe 
collega’s. Dankzij flexibele werktijden 
houd je werk en privé in balans. 

 

Goud uit een oude Gsm? it’s not maGic. it’s you.

“Ik kreeg de kans   
om door te groeien”

Rudy Siebens, Instructeur, 48 jaar
“Ik ben bij Umicore begonnen als arbeider 
en doorgegroeid. Na een jaar was ik 
brigadier. Via een interne vacature ben 
ik instructeur geworden. Ik geef les aan 
collega’s om met rollend materieel te 
rijden − heftrucks, bestel- en vracht- 
wagens, cabinegestuurde rolbruggen,… 
en ik neem ook examens af. Ik kreeg veel 
kansen van Umicore, wat heel plezierig 
is. In mijn job kom je met een pak uiteen-
lopende collega’s in contact. Dat vind ik 
het leukste eraan. Ook mooi mee- 
genomen: het goede evenwicht tussen 
werk en familiaal leven.”
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Duurzame topper

Corporate Knights, een Canadees onafhankelijk onderzoeksbureau, publiceert jaarlijks een 
lijst van de 100 duurzaamste bedrijven ter wereld – de Global 100. en wat blijkt? Umicore 
staat ook dit jaar in de top-10. een erkenning van formaat voor onze doorgedreven 
duur zame inspanningen. De Global 100 gaat uit van selectiecriteria zoals innovatiekracht, 
diversiteit en milieugerichte productiviteit. Wij richten ons volledig op ecologisch efficiënte 
technologieën en een groot deel van ons onderzoeksbudget gaat naar duurzame 
projecten.

The Umicore Way

Volgens Vacature is Umicore een topper in maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Niet alleen zijn we bezeten van schone technologieën, ook onze maatschappelijke  
rol als werkgever nemen we ten volle op. Bij ons werk je ‘The Umicore Way’. Korte  
communicatielijnen, een no-nonsense cultuur en een gezonde balans tussen werk en 
leven. een open en toffe werksfeer in een stabiele werkomgeving: we werken er elke  
dag samen aan. 

Materials for a better life: dat mag je gerust letterlijk nemen. Bij Umicore dragen 
we elke dag bij tot een betere, schonere wereld. Meer zelfs: wij staan steevast in 
de top van duurzaamste bedrijven ter wereld. En ook maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, daar gaan wij voor.

Duurzaamste bedrijf  
ter wereld

BUITeNLAND www.jobs.umicore.be

Sandy Van Hemelrijk, Werkvoorbereider 
Mechanisch Onderhoud, 26 jaar
“Umicore legt sterk de nadruk op veilig-
heid. en daar sta ik helemaal achter. Vorig 
jaar zat ik in de jury van de ‘Safety Award’. 
een boeiende ervaring, want alle Umicore 
plants nemen deel, van China tot Brazilië. 
Dat toont duidelijk aan hoe belangrijk 
veiligheid voor Umicore is.”

Tayeb Belbraouate, Polyvalent bemonste-
raar, Bemonstering, 30 jaar
“Afhankelijk van de planning werk ik 
met lifttrucks of bedien ik als operator 
verschillende installaties. De sfeer zit goed, 
ik heb collega’s van een pak verschillende 
achtergronden, jong en oud. We kunnen 
steeds bij elkaar terecht met onze vragen. 
en ik word goed betaald. Opleiding hoort er 
ook bij, zo leer ik zeker nog meer installa-
ties bedienen.”

“Veiligheid, 
een top-

prioriteit”

“afwisselend 
werk en 

goede sfeer”
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Umicore vertelt
mee het verhaal
van de Antwerpse
haven

Kunst en Umicore:
een zilveren 
combinatie

Onze vestiging in Hoboken ligt een heel 
eind buiten het Antwerpse havengebied. 
Toch is de haven heel belangrijk voor ons. 
Daarom stappen we graag mee in het 
verhaal van die haven. Dat wordt verteld 
in het Havencentrum in Lillo.

Benieuwd hoe groot de Antwerpse haven 
is? en hoeveel schepen er jaarlijks aanko-
men? Je verneemt dat in het Havencen-
trum, hét bezoekers- en informatiecentrum 
van onze haven. Umicore participeert in 
dat Havencentrum. Samen organiseren 
wij tentoonstellingen en rondleidingen. 
Dat past helemaal binnen onze cultuur om 
transparant te communiceren over wat 
we doen.

Aan de voet van het indrukwekkende  
Museum Aan de Stroom (MAS)  

in Antwerpen vind je het
Umicore Zilverpaviljoen.

Daarin presenteert het Zilver-
museum Sterckshof topstukken – oud 
zilver en hedendaags design − uit zijn 

collectie. De zilveren kunstobjecten staan 
in gigantische vitrinekasten die boven- en 

onderaan gevuld zijn met elektronisch 
schroot, onder meer uit printplaten. een 
logische combinatie, want bij Umicore in 
Hoboken recycleren we zilver en andere 

edelmetalen uit printplaten en gsm’s. 
Umicore was trouwens één van de eerste 

bedrijven die mee hun schouders  
onder het MAS zetten.

Kunst en Umicore ontmoeten elkaar in het Umicore Zilverpaviljoen (MAS)

CULTUUR robots op mars laten marcheren? it’s not maGic. it’s you.
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Meer weten? www.provant.be/mobiliteit/haven
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Powered by Umicore
Umicore steekt energie in studenten 

Ingenieursstudenten warm maken voor 
schone technologieën: dat is de doel- 
stelling achter Powered by Umicore.  
Met dit initiatief ondersteunt Umicore 
projecten van studenten op het vlak van 
clean mobility. 

Samen duurzaam

een boot op zonne-energie of een elek- 
trische auto met herlaadbare batterijen: 
studenten bouwen in samenwerking met 
hun universiteit en gesponsord door  

Umicore hun eigen duurzame vervoer- 
middel. Ze doen dit werkelijk van a tot z, 
van ontwerp over marketing tot constructie. 
Hiervoor bundelen ze de krachten in een 
multidisciplinair team. 
Powered by Umicore stimuleert de  
ingenieurs van morgen om tijdens hun 
studies al aan de slag te gaan met nieuwe 
technologieën. en om volop te proeven  
van wat daar allemaal bij komt kijken. 
Dat geeft perfect weer waar Umicore ook 
als werkgever voor staat: kansen geven 
aan iedereen die ze wil grijpen. 

Wie bij Umicore in Hoboken werkt, haalt 
elke dag weer inspiratie en energie uit 
zijn job. Dat het gewoon fijn werken is 
bij ons, vertellen onze mensen je zelf, 
op www.jobs.umicore.be. Wat kan je 
doen op onze jobsite?

• een overzicht vinden van  
onze jobbeurzen en andere  
events.

• Je inschrijven voor een stageplaats.
• Solliciteren voor een vaste job.  

eén van onze recruiters belt je snel 
op om je sollicitatie te bespreken! 
Bij elke selectie horen medisch 
onderzoek en testen.

Wil jij aan de slag gaan voor een 
dynamische wereldspeler in je regio? 
Stel je dan kandidaat op 
www.jobs.umicore.be.

Solliciteren
doe je zo!

Recyclagetechnologie

Goud

Zilver

Woonwerkverkeer

Duurzaam

Zonnecellen

Internationaal

Technicus

Ingenieur

Hoboken

Wereldspeler

Solarboat

edelmetaal

SpORT www.jobs.umicore.be

Denksport

Recyclage bij Umicore in Hoboken ongeveer 
300 gram goud uit een ton elektronisch 
schroot haalt? Bovendien heeft het een 
veel lagere milieu-impact dan de winning 
uit ertsen.

Wist je dat Vind je alle Umicore-woorden in de woordzoeker?
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Met de boot naar Umicore in Hoboken

Te voet, met de bus, tram of de fiets: alle wegen leiden naar Umicore in Hoboken. 
Helemaal uniek: je kan zelfs de boot nemen naar onze site! Goed woon-werkverkeer 
scheelt je een pak stress én nog centen ook. Een reden dus om er werk van te maken. 
Dat is precies wat Umicore doet. 

prima bereikbaar over het water

Wie kan er zeggen dat hij of zij met de boot naar het werk gaat? Bij Umicore is dat de 
gewoonste zaak van de wereld. Kom je van Linkeroever of Oost-Vlaanderen? Dan neem 
je gewoon de veerboot Kruibeke-Hoboken of Bazel-Hemiksem. De dienstregeling van de 
veerboten is zelfs afgestemd op de shiften – de vroege, de late en de nacht. De veerboot 
Kruibeke-Hoboken ligt op één kilometer van Umicore in Hoboken. Je fiets kan je kwijt in 
de bewaakte fietsenstalling voor bedrijfsfietsen. De veerdiensten zijn volledig gratis. 

De slimste 
weg naar 
Umicore in 
Hoboken?

Ga naar

www.slimweg.be 

en zoek er naar Umicore.

opgeleid en
aan ‘t werk
in 3 maanden? 
Umicore in Hoboken en
VDAB werken samen

Umicore in Hoboken en VDAB hebben  
samengewerkt om werkzoekenden aan  
een job als operator te helpen. Hoe gaat  
dat in z’n werk? Werkzoekenden worden in 
3 maanden opgeleid. Dan lopen ze stage  
en hebben ze vast werk. Zo begint een 
mooie loopbaan bij een wereldspeler in  
recyclagetechnologie.

Slim woon-werkverkeer

D
e
U

m
ic

o
r

e 
K

r
A

N
T 

RONDOM UMICORe droomwaGen op stroom? it’s not maGic. it’s you.

Boot Veerboot Kruibeke - Hoboken 
 Veerboot Bazel - Hemiksem 

Met de Vlakbij fietsknooppunt 43
 Fietstunnels onder de Scheldefiets

 Grote, overdekte fietsstalling beschikbaar
 Fietsvergoeding voorzien

Trein Station Hoboken polder (2 km, met busverbinding)
 Station Antwerpen-Zuid (5,5 km, met busverbinding)
 Station Antwerpen-Centraal (8,5 km, met busverbinding)
 Fietsstalling aan stations voorzien

Bus en Ruim 10 verschillende verbindingen

tram

Auto Check route en verkeer via slimweg.be
 Carpoolen mogelijk
 parkings beschikbaar 
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Werken of
verder
studeren?
Word Trainee en 
doe beide. Betaald.
Afgestudeerd of laatstejaars Bachelor 
of Master in chemie, proceschemie of 
elektromechanica? Als Trainee in 
Umicore in Hoboken moet je straks niet 
kiezen tussen werken of verder leren. 
Je werkt altijd in team, doet ervaring 
op, krijgt opleiding en je leert bij. En 
daarvoor word je netjes betaald, met 
zicht op een vast contract. Toon en Bert, 
beiden twintigers én Trainees bij 
Umicore, vertellen over hun traject.

Leren coachen
Toon Van Assche, 22 jaar, Industrieel 
Ingenieur, wilde als leidinggevende  
bij een internationaal, duurzaam bedrijf 
starten. Umicore bleek ideaal. “Als 
Trainee doe ik de nodige ervaring op 
en scherp ik door opleidingen mijn 
competenties aan om daarna m’n 
ploeg te coachen. De afwisseling en de 
flexibiliteit in mijn job vind ik geweldig: 
ik kan met mijn loopbaan heel wat 
richtingen uit.” 

ruimte voor je visie
”Als nieuweling moet je zeker niet bang 
zijn om alleen te staan. Van arbeider tot 
manager, elke collega wil je een handje 
toesteken. er is ook ruimte voor je eigen 
visie, dat moedigen ze hier ook aan. Zo 
kom je elke dag graag werken.”

Toekomstgericht
Bert Matthysen, 24 jaar, is Master in 
Chemie. Voor zijn Traineeship in 2011-
2012 viel Umicore hem op als Belgische 
multinational met sterke verankering in 
België. “een onderneming met duide-
lijke waarden. plus: recycling, nieuwe 
materialen voor fotovoltaïsche cellen en 
katalysatoren ontwikkelen: ik herkende 
mezelf in zo’n toekomstgerichte visie.” 

Snel groeien
”In mijn Traineeship leerde ik snel 
enorm veel bij door te roteren tussen 
verschillende productiediensten. Doe 
daar nog eens de vele opleidingen bij, 
samen met je collega-Trainees, en je 
krijgt de ideale bagage mee voor je 
toekomstige functie als coach. er wordt 
hier zo makkelijk en open ervaring 
gedeeld. Het is een absolute aanrader, 
als je op korte termijn veel wil bijleren 
en snel wil groeien.”Werken én studeren met loon?

Ontdek alles over onze Traineeships op www.jobs.umicore.be/trainee

• solide loopbaan bij sterke multinational van hier
• afwisselend werk, goede sfeer
• groei door gedreven opleiding
• werk in een hoogtechnologische omgeving
• veel verantwoordelijkheid
• werk mee aan schone technologie voor een schonere wereld

Technologische grenzen verleggen lijkt soms magie. 
maar de échte magie, die zit in onze mensen die hier 
elke dag aan meewerken.

Umicore in Hoboken zoekt gedreven m/v

 Procesoperatoren en 
 technici 

maak onze magie mee
Ga naar www.jobs.umicore.be

Goud uit een oude gsm?

 it’s not magic. 
 it’s you. 

www.jobs.umicore.be




