Ontmoet Thomas Coenaerts, een ex-voetballer, Intree-organisator en levensgenieter en
werkt sinds acht maanden als consultant. We vroegen hem naar zijn ervaringen als
medewerker van een jong, dynamisch en groeiend bedrijf.
1) Waarom koos je voor consultancy? En waarom bij Sildi/TAG?
Consultancy biedt vele voordelen. Het voornaamste is dat je een
heel variërende job hebt. Je krijgt de kans om tal van bedrijven te
leren kennen in verschillende sectoren, je kan proeven van
meerdere bedrijfsculturen en je kan je verrijken met
uiteenlopende takenpakketten. Bovendien geeft de (unieke)
combinatie van Sildi & TAG mij de kans om mijn managementen business consulting skills (TAG) aan te scherpen, zonder de
technische bagage die ik heb opgebouwd tijdens mijn studies te
verliezen, door de engineering consulting pijler (Sildi). Ook de
verantwoordelijkheid die je als junior krijgt toegewezen en de
amicale, sympathieke sfeer die heerst binnen het bedrijf, zijn
belangrijke elementen die meespeelden in mijn keuze voor Sildi
& TAG.
2) Kan je kort vertellen wat je huidige project inhoudt?
Momenteel ben ik bezig met een project van middellange termijn bij Elia, de netbeheerder
van het Belgische hoogspanningsnet. Daar ondersteun ik de dienst metering met de
operationele zaken en vul ik mijn taken aan met verschillende kleinere projecten, zoals het
verbeteren van controlesystemen, o.a. een systeem dat controleert of Elia de juiste
meterstanden op een correcte wijze factureert. Het is een rol die erg vrij kan worden
ingevuld en ruimte laat voor eigen projecten en input. Een ander leuk aspect van deze
opdracht is dat ik via dit project in aanraking kom met verschillende afdelingen binnen Elia
en de energiemarkt, waardoor ik ook mijn kennis over de energiemarkt kan bijschaven.
3) Welke studies deed je? Gebruik je die kennis veel tijdens de job?

Ik ben afgestudeerd als burgerlijk ingenieur. Daarbij heb ik in mijn bachelor gekozen voor de
major werktuigkunde, gecombineerd met een minor computerwetenschappen. Tijdens mijn
masteropleiding ben ik verdergegaan in werktuigkunde, met als specialisatie manufacturing
en management. De computerkennis en analytische vaardigheden die ik daar heb
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opgestoken, zijn zaken die ik nog dagelijks gebruik. Ook de technische kennis van energiegerelateerde vakken pas ik nog dagelijks toe. Voorlopig leunen mijn projecten meer aan bij
TAG (management- en business consulting), maar in de toekomst zal mijn technische bagage
zeker meer van pas komen bij Sildi (engineering consulting)!
4) Als je 1 tip kan geven aan de studenten ter voorbereiding van hun eerste
sollicitatiegesprek, wat zou dat dan zijn?
Mijn beste tip is tegelijkertijd ook de meest eenvoudige: weet waarvoor je solliciteert. Wie
zijn ze? Waarvoor staat het bedrijf? Welke projecten doen ze? Wat houdt de functie in... Op
basis daarvan kan je je vervolgens een beeld vormen van het bedrijf en of het bij jou past,
maar kan je je daarnaast ook voorbereiden op mogelijke vragen. Elke functie heeft namelijk
een aantal vragen die telkens terugkomen, zoals bijvoorbeeld een korte business case.
Bovendien kan je dan je motivatie of je specifieke skills extra in de verf zetten door deze te
linken aan het bedrijf. Op de website of sociale media van het bedrijf waar je solliciteert,
vind je meestal al een schat aan informatie. En als je bijvoorbeeld iemand kent binnen het
bedrijf, of iemand die er al gesolliciteerd heeft, dan kan je hen ook zeker aanspreken voor
meer informatie.
5) Wat vond je van je eerste maanden bij TAG/SILDI? De projecten, je leercurve, de
sfeer, de fun, de uitdagingen, de moeilijke momenten.
De eerste maanden waren vooral erg druk en hectisch. In de eerste plaats omdat alles
nieuw is wanneer je net van de universiteit komt. Het klinkt erg clichématig, maar je moet
nog (quasi) alles leren, zowel inhoudelijk als vormelijk. Inhoudelijk omdat ik weinig
voorkennis had van mijn eerste project. Zo moest ik een heel nieuw domein leren kennen,
nieuwe processen, ... Vormelijk omdat je van een academische omgeving in het
bedrijfsleven wordt gegooid. Concreet moet je dan leren hoe een project in een
bedrijfsomgeving wordt aangepakt, wat de verschillende rollen zijn binnen een project en
bij de klant, hoe je het best communiceert binnen een bedrijfsomgeving, etc. Daarbovenop
was mijn eerste project meteen erg uitdagend en had het een strakke deadline. Dat maakte
dat het soms erg lange dagen (en nachten) waren, waar ik desondanks wel erg veel van heb
bijgeleerd op korte termijn. Ook het samenwerken met fijne collega’s, de boeiende
projectinhoud en het feit dat er op tijd en stond zeker plaats is voor amusement op de
werkvloer, maakt dat ik zeker met een positief gevoel terugkijk op mijn eerste project en
eerste maanden.
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