Arbeidsmobiliteit

Startersalarissen

27 %
22 %
52 %

Management/Beleid
Onderwijs
Automatisering
Commercie, Marketing & Communicatie
QA/RA/QSHE
Technical Support & Design
R&D/Universitair Onderzoek
Consultancy
Productie/Engineering/Bouw/Ontwerp
Analyse/Kwaliteitscontrole

€ 20.000

€ 25.000

€ 30.000

€ 35.000

€ 40.000

Top 5 Vaakst op zoek
naar een andere functie

van de respondenten is op zoek naar een
andere functie.
zoekt daarbij specifiek naar een andere
werkgever.
switcht alleen voor een vast contract.

Logistiek

36 %

Lucht- en ruimtevaart

34 %

Farmaceutische industrie

34 %

Financiën, bank- en verzekeringswezen

33 %

Commercieel laboratorium

31 %

Min 5 Minst vaak op zoek
naar een andere functie

€ 45.000

Starters zijn maximaal 5 jaar geleden afgestudeerd.

Grond-, weg- en spoorbouw

20 %

Handel

21 %

Bouw en civiele techniek (incl. waterbouw) 23 %

Relatieve salarissen



Bioloog/Life Scientist/
Moleculair Bioloog

Chemicus/Procestechnoloog

937 respondenten (16 %) werken bij een ingenieurs- of
adviesbureau.
86 % van deze groep is man.
Respondenten die bij een ingenieurs- of adviesbureau werken
zijn iets meer tevreden (74 %) over hun ontwikkelingskansen
dan de andere respondenten (69 %).

12 %
37 %

23 %

Onderwijs en onderzoek

26 %

Technicus/Ingenieur

Ja, actief

10 %

16 %
31 %

13 %

(Petro)chemische industrie

33 %

Ja, maar niet actief
Nee, maar als ik tegen
iets leuks aan loop dan
grijp ik mijn kans

15 %

18 %

Nee

38 %

Teamleider

36 %

42 %

Consultant
Proces Engineer
Ontwerper/Architect
Analist/Technician (hbo)

€ 20.000

€ 30.000

Overige bètafuncties

Kansen die de werkgever biedt voor bijscholing of doorontwikkeling

€ 40.000

€ 50.000

€ 60.000

Ingenieurs-/adviesbureau

Alleen de vijf grootste functiegroepen binnen de ingenieursbureaus zijn meegenomen.

Man versus vrouw



Top 5 Best scorende functies
Afdelingshoofd

90 %

Aio/Oio/PDEng/Promovendus

89 %

Beleidsmedewerker

86 %

Product Manager/Specialist

81 %

Teamleider/Supervisor

80 %

22 % van de respondenten is vrouw.
De meeste vrouwen die de enquete hebben ingevuld, werken in
de R&D/Universitair Onderzoek (29 %) of Analyse/Kwaliteitscontrole (18 %), en horen bij de groep bioloog (30 %).
Vrouwen zijn vaker (16 %) actief op zoek naar een andere functie
dan mannen (11 %).
60 % van de mannen geeft leiding tegenover 75 % van
de vrouwen.

100%
90%
80%
70%
60%

Min 5 Slechtst scorende functies

50%

Manager Sales/Manager Business Development

65 %

40%

Analist/Technician (hbo)

64 %

30%

Accountmanager/Sales Executive/Sales Engineer 64 %

20%

Sr. Analist/Technician (hbo)

53 %

Analist/Technician (mbo)

47 %

10%

Scholing



0%

70 % van de bèta's is tevreden over de opleidingskansen die de
werkgever biedt.
93 % van de opleidingen wordt gefinancierd door de werkgever.
Hoe hoger het opleidingsaanbod van de werkgever, hoe beter de
ontwikkelingsmogelijkheden beoordeeld worden. De beschikbaarheid van een training buiten de deur is daarin de belangrijkste factor.
De vertrekintentie van bèta's is hoger als er weinig opleidingskansen aanwezig zijn.



Sfeer en uitdaging zijn het belangrijkst, maar
niet altijd voldoende aanwezig.
Belang en tevredenheid
Sfeer en collegialiteit
Uitdaging

Ontwikkelings-/Opleidingsmogelijkheden

Opleidingskansen

Geld/Salaris

60 %

Spraakmakende opdrachten/Projecten

50 %

Zekerheid van een langdurig dienstverband

40 %

Flexibele werktijden/Thuiswerken

30 %

Secundaire arbeidsvoorwaarden

20 %

Promotiekansen

10 %
0%

Sentiment

Mobiliteit (dichter bij huis)
Aangeboden

Gebruikt

Opleiding, training
of cursus
buiten de deur
<- 30 jaar

31 - 45 jaar

Aangeboden

Gebruikt

Interne training,
van een collega
of leidinggevende
46+ jaar

Aangeboden

Gebruikt

Training on the job
(meestergezelconstructie)

Gebruikt

Maatschappelijke relevantie/Bijdrage

Coaching
(m.b.t. niet-technische
vaardigheden)

Werkgever is een gerenommeerd bedrijf

Aangeboden

0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Belangrijk

Aanwezig

man
vrouw
Vast
contract

Tijdelijk
contract

Uitzendcontract

