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Smulders is een internationaal
staalconstructiebedrijf met meer dan
1.000 werknemers, verspreid over
vestigingen in België, Polen en het
Verenigd Koninkrijk. We hebben een
jarenlange ervaring in de engineering,
productie, levering en montage van
voornamelijk zware en technisch
complexe staalconstructies.
De sterkte van een grote Groep
Smulders maakt deel uit van de branche Eiffage Infrastructures,
één van de vier entiteiten binnen de Groep Eiffage, naast Eiffage
Construction, Eiffage Énergie Systèmes en Eiffage Concessions.
De Eiffage Group heeft 65.000 medewerkers verspreid over
50 landen. Eiffage is een van de Europese leiders in bouw,
energiesystemen en infrastructuur en onderscheidt zich door de
diversiteit van zijn vaardigheden en technische know-how.

Eiffage, een groep gedragen door
haar werknemers
Het werknemersaandeelhouderschap is een bijzonder kenmerk
van Eiffage. Meer dan 70% van de werknemers wereldwijd
bezitten samen ongeveer 20% van het kapitaal. Dit unieke model
draagt bij tot de zelfstandigheid van de Groep en waarborgt haar
stabiliteit.
Bijna 90% van de Belgische werknemers van Smulders is
aandeelhouder van Eiffage.

Werken bij Smulders
Bij Smulders zijn we altijd op zoek naar nieuw talent. Zie je een uitdaging wel zitten? Ben je
geïnteresseerd in innovatieve en technisch uitdagende projecten in de staalbouw? Dan hebben
wij misschien wel dé job voor jou!
Bekijk onze vacatures op www.smulders.com/nl/onze-vacatures.

Waarom werken bij Smulders?
Wij bieden je naast een straffe dosis fun, avontuur en uitdaging een internationale omgeving
waarin initiatief en eigen inbreng echt een verschil maken. Je kan meewerken aan tot de
verbeelding sprekende constructies binnen een groeiende bedrijvengroep. Verder geven we je
uiteraard ook nog:
•
•
•
•

Aantrekkelijk salarispakket
Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering
Opleidingsmogelijkheden – we willen dat je vooruit gaat
Kerstborrel, vakantieborrel, nieuwjaarsreceptie, teambuilding, familiedag... Je behoort bij
ons echt tot de “Smulders-familie”!

Persoonlijke ontwikkeling
Binnen Smulders moedigen we levenslang leren aan en hechten we belang aan de loopbaan van
onze medewerkers.
De focus ligt dan ook op het grootste kapitaal: onze medewerkers. Opleiding, coaching,
communiceren, begrip voor elkaar en persoonlijke groei moeten vvoor iedereen bereikbaar zijn.
Verder focussen we ons op een normale workload en een positieve en proactieve sfeer in het
samenwerken met elkaar.
Intern ondernemerschap wordt zeer geapprecieerd en medewerkers krijgen de vrijheid om hun
eigen richting uit te gaan.

Onze waarden
Bij Smulders werken we vanuit onze 4 kernwaarden: Daadkracht, Respect, Klantgerichtheid en
Teamwork. Deze 4 waarden zijn de basis voor succes om onze missie en visie te realiseren.
Dit is wat ons raakt en waar wij voor staan. Herken jij jezelf in deze waarden?

Draadkracht
"Dat gaat niet, bestaat niet."
Deze uitspraak typeert onze cultuur. Daar staan we voor, daar zijn we fier op, dat onderscheidt
ons van de concurrentie. Je kunt niet scoren als je niet schiet. Als je je kans waagt, is een
doelpunt niet gegarandeerd. Wel is de kans dat je scoort veel groter.

Respect
"Respect is als een boemerang."
Als je iemand met respect behandelt, dan komt dat altijd terug. Aan ons dus om respect te tonen
en het vol te houden.

Klantgericht
"Klantenservice is een houding, geen afdeling."
Deze uitspraak beklemtoont dat een goede service bieden en aandacht hebben voor de
problemen van de klant, zowel extern als intern (je collega's) een opdracht is van iedereen. Een
bedrijf is niets zonder zijn klanten.

Teamwork
"Een succesvol team is het werk van vele handen in één gedragen visie!"
Het beste resultaat bereik je nooit alleen. Als iedereen op zijn eilandje blijft zitten, als niemand
bereid is een collega te helpen, als niet alle neuzen in dezelfde richting staan, dan is het
onmogelijk om resultaten te scoren.

Collega's aan het woord

“Het leuke aan mijn
job bij Smulders is de
variatie. Eentonige
dagen ken ik niet."
Gregory Van Bruyssel - Process
Engineer

“Er wordt hier
serieus hard gewerkt,
maar er is evengoed
tijd om het resultaat
te bewonderen
en vooral veel te
lachen.”
Cisse Mondelaers - Project Engineer

“Je krijgt hier kansen
waar je elders jaren
op moet wachten”
Nika Van der Wildt - Tender Manager
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