We hadden de kans om met Astrid Desmet te spreken over haar eerste zes maanden als
consultant. We vroegen haar naar haar ervaringen als medewerker van een jong,
dynamisch en groeiend bedrijf.
1. Waarom koos je voor consultancy? En waarom bij
Sildi/TAG?
Als consultant kan je je bezig houden met verschillende
projecten op relatief korte tijd. Daardoor kom je telkens voor
nieuwe uitdaging komt te staan, waarbij je steeds weer kan
bijleren. Dat is iets dat me echt aanspreekt. Bovendien heb je
bij Sildi en TAG dan nog eens het extra voordeel dat je zowel
engineering als businessprojecten kan doen. En het is een
klein bedrijf waar je altijd bij collega’s terecht kan voor goede
raad.
2. Kan je kort vertellen wat je huidige project inhoudt? Wat is het meest uitdagende
tot nogtoe?
Op dit moment werk ik voor de brouwerij van Hoegaarden. Hier volg ik verschillende
projecten op. Enerzijds zijn dat projecten voor de Safety afdeling, namelijk het voorbereiden
en opvolgen van allerlei aanpassingen om de veiligheid te verbeteren. Daarnaast volg ik ook
CAPEX projecten op. Dat gaat van nieuwe technische installaties en biertanks plaatsen tot
de bouw van een nieuw labo. Het plannen en opvolgen van al deze projecten biedt zeker
voldoende uitdaging.
3. Welke studies deed je? Gebruik je die kennis veel tijdens de job?
Ik heb bio-ingenieur gestudeerd (optie biosysteemtechniek), en deed nadien nog een
postgraduaat over innovatie en ondernemen. De details van mijn opleiding gebruik ik zeer
weinig, maar de algemene logica en het systeem-denken komen wel regelmatig van pas.
Daarnaast ondervind ik bij mijn huidige job dat ik vooral veel heb opgestoken tijdens de
praktijkervaring van mijn stages bij het postgraduaat. Zaken zoals plannen, voorbereiden,
opvolgen, vragen durven stellen enzovoort, heb ik immers allemaal daar geleerd. En dat zijn
stuk voor stuk dingen die je als consultant zeker nodig hebt.
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4. Als je 1 tip kan geven aan de studenten ter voorbereiding van hun eerste
sollicitatiegesprek, wat zou dat dan zijn?
Denk goed na over de vacature. Wat houdt deze job volgens jou concreet in? Zoek extra info
op de website en social media van het bedrijf. Schrijf ook alle vragen die je graag wil stellen
bij het gesprek op en haal dit lijstje gerust boven tijdens het gesprek. In de aula is het
misschien minder 'cool' om je lesvoorbereidingen boven te halen, maar op een
sollicitatiegesprek maakt dit zeker een goede indruk. En voor de vrouwen nog een extra
aanmoediging: waag zeker jullie kans!
5. Wat is het leukste moment dat je al beleefd hebt bij Sildi/TAG.
Als teambuilding hebben we een tijdje geleden een slipcursus gehad. Dat was echt geweldig
om eens te doen. Zo leer je ook al je collega’s meteen beter kennen. En als afsluiter was er
een gezellige barbecue met iedereen.
6. Je werkt in een omgeving met veel mannen om je heen. Hoe ervaar je dat als
vrouw?
Persoonlijk vind ik dit geen enkel probleem. Of het nu mannen of vrouwen zijn, iedereen
heeft zijn eigen persoonlijkheid. Daar moet je in elke werkomgeving altijd professioneel mee
kunnen omgaan. Bovendien maakt dat een team en bedrijf ook net rijker, omdat iedereen
op een andere manieren naar dingen kijkt. Waarschijnlijk is er wel iets meer stoerdoenerij
met veel mannelijke collega’s, maar het belangrijkste is dat je bij je collega’s terechtkan met
vragen en dat de sfeer goed zit. En dat is bij Sildi/TAG zeker het geval!
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