
Naam: William Claassen   Afstudeerjaar: 2015 

Afstudeerrichting: Milieu Technologie       

Werkervaring/bijkomende studies: 

• Pharmaceutical Consultant (3y) 
• Qualification & Validation Engineer (Alcon, 4m) 
• Project Lead Equipment Engineering (Novartis, 1.5y) 
• Qualification & Process Engineer (Biocartis, 1y) 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job: 

Werken als consultant geeft je veel afwisseling. Projecten bij zowel grote als kleine klanten. 
Gaande van budgetten opstellen tot machine bouw opvolgen & het optimaliseren van 
productie processen. Daarnaast zorgt training geven & assisteren bij offertes voor een 
aangename ‘extra touch’! 



Naam: Michiel Van Gompel       Afstudeerjaar: 2018 

Afstudeerrichting: Agro- and Ecosystems Engineering (Production)   
  

Werkervaring/bijkomende studies:  
Postgraduaat ‘Innoverend ondernemen voor ingenieurs’ (KU Leuven), 
met innovatiestage (40 sp.) bij CORE cvba-so, een studenten- 
coöperatie die projecten uitvoert rond rationeel energiegebruik. 

 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige studie: Heel leerrijk en een mooie aanvulling aan 
bio-ingenieur. Je leert veel bij over duurzaamheid en energie in een praktische setting, 
krijgt inkijk op wat je kan betekenen als bio-ingenieur en biedt je mogelijkheid om een 
interessant netwerk uit te bouwen (met o.a. Leuven 2030)! Dit alles nog als student zijnde 
met bijhorende voordelen  Ten slotte kan je zelf je doelstellingen bepalen en je 
vakkenpakket samenstellen, je kan alles zeer persoonlijk invullen. 

 

 

 



Naam: Tom Decoutere   Afstudeerjaar: 2018 

Afstudeerrichting: Biosysteem: Human Health Engineering    

Werkervaring/bijkomende studies: 

• Back-end developement 

• Informatica aan Open Universiteit 

 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job:  

Leren programmeren, zowel door praktijk ervaring op te doen als via een tweede 
opleiding, gesponsord door mijn werkgever. 

 

 



Naam: Tom Verbeelen   Afstudeerjaar: 2017 

Afstudeerrichting: Cel- en gentechnologie      

Werkervaring/bijkomende studies: 

• Master in het management 2017-2018 

• Clinical project manager @ HistoGeneX 

 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job: Aangename werkomgeving, veel in 
contact met klanten, regelmatig in aanraking met wetenschappelijke aspecten van 
het bedrijf. 

 

 

 



Naam: Naomi Vanden Berghen  Afstudeerjaar: 2016 

Afstudeerrichting: Cel - en gentechnologie       

Werkervaring/bijkomende studies: 

- Bijkomende studie: Master Management aan de KU Leuven 
- 1,5 jaar Technical Inside Sales Benelux bij Pall Life Sciences Belgium 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job:  

- Interessante combinatie tussen biotechnologische kennis en sales skills  
- Veel trainings-opportuniteiten en doorgroeimogelijkheden 

 

 

 



Naam: Senne Hermans    Afstudeerjaar: 2016 

Afstudeerrichting: Levensmiddelentechnologie  

E-mail: Senne.hermans@hotmail.com     

Werkervaring/bijkomende studies: 

• Sep 2016 – Nov 2018:  
Consultant - Sildi 
• Sep 2016 – Mar 2017: Process engineer packaging - ABInBev Hoegaarden 
• Mar 2017 – Sep 2017: Process engineer energy & fluids - ABInBev Hoegaarden 
• Sep 2017 – Nov 2018: Project manager packaging innovation – ABInBev GiTec 

 

• Nov 2018 – Current:  
Continuous Improvement Manager - Fine Food Meat, Colruyt Group 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job:  

Wat ik het leukste vind aan het werken bij Colruyt Group is de sterke cultuur van het bedrijf met focus op 
duurzaamheid, efficiëntie,  persoonlijke groei, ... . Een waardegedreven cultuur die sterk aanleunt bij mijn eigen 
persoonlijkheid. 

 

 



Naam: Ruth Vanderschueren   Afstudeerjaar: 2017 

Afstudeerrichting: Milieutechnologie       

Werkervaring/bijkomende studies: 

• Doctoraatstudent bij labo’s van Erik Smolders (milieutechnologie) 
 en Jan Delcour (levensmiddelen) 

 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job:  

De flexibiliteit, variatie en het gevoel van eigenheid in mijn werk. Mijn werk heeft 
ook een groot maatschappelijk belang, het is leuk om te weten dat je mensen kan 
helpen met wat je doen. 

 

 



Naam: Floor Vankevelaer    Afstudeerjaar: 2017 

Afstudeerrichting: Landbouwkunde – Bio-economie & beleid     
  

Werkervaring/bijkomende studies: 

• Traineeship – bpost 
• Project manager customer care 
• Campus/employer brand manager 

 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job:  

Een grote dagelijkse afwisseling tussen tacktiek, project management, event management en marketing.  

Mogelijkheid om eigen projecten/ideeën uit te werken. En je wordt gestimuleerd om te durven & doen! 

Just ask ! 



Naam: Thomas Goossens   Afstudeerjaar: 2017 

Afstudeerrichting: Milieutechnologie       

Werkervaring/bijkomende studies: 

Projectingenieur bij Witteveen+Bos  

 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job:  

Variatie aan verschillende projecten en afwisseling bureau - terreinwerk 

 

 



Naam: Thomas Vranken   Afstudeerjaar: 2017 

Afstudeerrichting: Cel en gen       

Werkervaring/bijkomende studies: 

•  specialized master in biopharmaceutical management  
aan business school ESCP Europe (Parijs) 

• - 6 maanden stage bij boutique strategisch consulting bedrijf  
Alira Health (München) 

• - 3 maanden stage als consultant bij Bayer (Keulen) 

• - vanaf februari ‘19: stage als venture capital analyst bij Gimv (Antwerpen) 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job: wat moeilijk te beantwoorden aangezien ik net 
aan iets nieuws begon 

 

 

 



Naam: Julie Lismont    Afstudeerjaar: 2017 

Afstudeerrichting: Milieutechnologie       

Werkervaring/bijkomende studies: 

- EuroChem Antwerpen: Labo manager (2018) 

- Sweco: Adjunct projectleider (2018 - …) 

 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job: Mogelijkheid om mee te werken aan 
verschillende, uiteenlopende projecten. Open werksfeer, waar veel mogelijkheid is om zelf 
aan te geven welke projecten je wilt opnemen. Veel verantwoordelijkheid, die heel 
uiteenlopend is: gaande van infoboekjes gedrukt krijgen tot nota’s schrijven voor de 
Vlaamse Regering. (Het totaal over-the-top nieuwjaarsfeest is ook wel leuk) 

 

 

 



Naam: Tom COVENS    Afstudeerjaar: 2017 

Afstudeerrichting: Katalytische Technologie      

Werkervaring/bijkomende studies: 

• Bijkomende studies ‘Reservoir Geoscience & Engineering’  

aan IFP School (Parijs) (specialisatie binnen Petroleum ingenieur) 

• Bijkomende stage bij Total als Petrofysicus (Pau, Zuid-Frankrijk) 

Dit vind ik het leukste aan mijn afgelopen studies:  

• De internationale ervaring 

• De groeiende interesse van de olie-industrie voor chemisch ingenieurs (met name voor 
‘Enhanced Oil Recovery’ en CO2-opslag) 

• Fysicochemisch/Mechanisch aspect 

 

 

tom.covens1@gmail.com 



Naam: Camille Bonte    Afstudeerjaar: 2017 

Afstudeerrichting: Cel- en gentechnologie     

Werkervaring/bijkomende studies: 

• Specialized master in biopharmaceutical management @ GEM, Parijs 

• Future leaders program @ GlaxoSmithKline, Waver 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job:  

• Via de productie van vaccins bijdragen aan een gezondere wereld 

• De mogelijkheid om 3 verschillende jobs in binnen- en buitenland te mogen 
leren kennen en uitoefenen op 2 jaar tijd 

 

 



Naam: Laura Vandenhove   Afstudeerjaar:2017 

Afstudeerrichting: Cel- en gentechnologie       

Werkervaring/bijkomende studies:  

• Sept 2017- sept 2018: PhD in human genetics 

• Nov 2018 - … : Functioneel analyst bij Exellys - Belfius Inscurance  

 

 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job:  

Oplossen van problemen en ontwikkelen van nieuwe producten 

 

 



Naam: Lore Debaye    Afstudeerjaar: 2018 

Afstudeerrichting: Landbouwkunde, gewasproductie      

Werkervaring/bijkomende studies: Deloitte Consulting 

Human Capital  

Learning Solutions – Learning Experience 
 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job: Ruimte om creatief en ingenieus denken 
in te zetten in een (tot hiertoe voor mij) onbekende sector 

 

 

 

Insert photo 
here 



Naam: Jonas Missiaen    Afstudeerjaar: 2011 

Afstudeerrichting: Levensmiddelentechnologie       

Werkervaring/bijkomende studies:  

• 2011 DB Haacht: leerkracht secundair onderwijs ( 3 maand) 

• 2011-2013: BW Procestechniek: project ingenieur brouwerijtechnologie  

• 2013-heden: Egemin/Agidens Process Automation  

 - Process Engineer Food & Beverage  

 -  Project Manager Food & Beverage 

 Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job: flexibiliteit, multidisciplinaire, collegialiteit,  
     verschillende en diverse projecten/eindklanten…  

 

 

 



Naam: Katrien Van Rumst   Afstudeerjaar: 2015 

Afstudeerrichting: Levensmiddelentechnologie      

Werkervaring/bijkomende studies: 

• Farmaceutisch consultant bij Quality by Design (QbD) 
• Supplier Quality Engineer bij Alcon 
• Project Engineer Product Support Biologicals bij Pfizer 

• SLO opleiding @ CVO HIK 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job:  

Dat mijn job uitdagend/gevarieerd is en ik de kans krijg om projecten te doen bij 
verschillende farmaceutische bedrijven.  



Naam: Katrien Martens   Afstudeerjaar: 2017 

Afstudeerrichting: Katalytische technologie       

Werkervaring/bijkomende studies: 

Management consultant @ Accenture 
(Resources industry) 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job:  

• Uitdaging 

• Verantwoordelijkheid 

• Variatie (type job, locatie, bedrijf, …) 

 

 

 



Naam: Kris Slenders    Afstudeerjaar:2017 

Afstudeerrichting: Milieutechnologie       

Werkervaring/bijkomende studies: 

-Aquafin – Projectmanager 

 -Augustus 2017-november 2018 

-GEA group – Sales engineer separation 

 -december 2018-heden 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job: combinatie 
engineering/sales/physical/chemical, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, sociale 
contacten, zeer uitgebreid netwerk 

 

 



Naam: Laura Guillaume   Afstudeerjaar: 2016 

Afstudeerrichting:Landbouwkunde - gewasproductie   

    

Werkervaring/bijkomende studies: 

Vlerick Business School – Master in Innovation and Entrepreneurship 

 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job: multidisciplinariteit, innovatieve 
machines ontwikkelen, projecten van A tot Z tot leven zien komen, jong bedrijf 

 

 

 



Naam: Anke Van den Bergh   Afstudeerjaar: 2014 

Afstudeerrichting: Katalytische Technologie, minor milieu 

     

Werkervaring/bijkomende studies: 

Na afstuderen ben ik onmiddellijk gestart bij Procter and Gamble.  

Daar werk ik nu al 4,5 jaar. Bij ons op het werk is er een job rotatie systeem, waardoor we 
om de 2/3 jaar een nieuwe job krijgen. Momenteel doe ik mijn 3e functie, dit is project 
management waarin ik nieuwe initiatieven vertaal naar de fabriek. 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job:  

Veel afwisseling, veel verantwoordelijkheid/vrijheid 

 

 

 



Naam: Anna Hendrickx   Afstudeerjaar: 2015 

Afstudeerrichting: Biosysteemtechniek      

 

Werkervaring/bijkomende studies: 

- Process/Project ingenieur bij Pfizer (3 jaar waarvan 1,5 jaar als consultant) 

- Recruiter/headhunter als zelfstandige  

 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job: Elke dag met mensen bezig zijn en 
luisteren naar hun ervaringen, motivaties en drijfveren. Deze mensen helpen in 
hun carriere. 

 

 



Naam: Joanna Magnée  Afstudeerjaar: 2018 

Afstudeerrichting:      Major Levensmiddelentechnologie – Mineur 
Entrepreneurship & Innovation       

Werkervaring/bijkomende studies: 

08/18’ – 02/19’: Supply Management Trainee Belgium bij AB InBev  

03/19’ - …: Eerste functie bij AB InBev  

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job:  

Op korte termijn heel veel ervaringen en heel veel bijleren in een dynamische 
omgeving.  

 

 

 

Insert photo 
here 



Naam: Inge Van den Wyngaert  Afstudeerjaar: 2005 

Afstudeerrichting: Biosysteemtechniek / Landbouweconomie   

Werkervaring/bijkomende studies: 

  2005-2017    Manufacturing – Supply chain -  
      Start up mgmt - Global Engineering 

 

            2017-…   Directeur Operations & Tech services 

 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job: De directe impact die ik elke dag heb op zowel 
het draaien van de machines als op het werk en welzijn van mijn mensen. 
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Naam: Jeroen Vaes    Afstudeerjaar: 2018 

Afstudeerrichting: Landbouwkunde       

Werkervaring/bijkomende studies: 

Traineeship Purchasing bij Colruyt Group 

 

Dit vind ik het leukste aan mijn huidige job:  

Gedurende mijn 1-jarige traineeship krijg ik de mogelijkheid om mezelf bij te 
schaven op tal van manieren en de werking van het volledige bedrijf te leren 
kennen. Variatie en persoonlijke groei staan echt centraal in de traineeship 

 

 


