Voor de job van je leven

Het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente LOCHRISTI maakt bekend dat binnenkort
volgende contractuele betrekking voor onbepaalde
duur te begeven is:

werft aan!

Deskundige mobiliteit

(contractueel, B4-B5)
Aanwerving – bevordering – externe personeelsmobiliteit

Een job als deskundige mobiliteit in Rotselaar zal je niet snel vervelen! Rotselaar
is immers een boeiende gemeente op het vlak van mobiliteit. Zo lopen er
verschillende gewestwegen op ons grondgebied. Ook het openbaar vervoer
heeft een belangrijk aandeel door de aanwezigheid van een treinstation en
talrijke busverbindingen. Uiteraard krijgen de zachte weggebruikers ook de
nodige aandacht. Zo maakt de gemeente steeds meer werk van een uitgebreid
ﬁetsnetwerk ten behoeve van zijn inwoners en bedrijven.
Wat hebben wij jou te bieden?
• Een boeiende en afwisselende job
in een overheidsorganisatie in volle
ontwikkeling
• Een brutosalaris dat ligt tussen
2.837,72 euro en 4.622,85 euro
met extralegale voordelen
zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend
pensioen, ﬁetsvergoeding en
terugbetaling woon-werkverkeer
met het openbaar vervoer
• Flexibele werkuren
• Interne en externe
opleidingsmogelijkheden
• Een aantrekkelijke verlofregeling

Wat heb jij ons te bieden?
• Je bent in het bezit van een
bachelordiploma of een diploma van
het hoger onderwijs van één cyclus
of daarmee gelijkgesteld onderwijs,
bij voorkeur functiegericht
(mobiliteitswetenschappen/
verkeerskunde).
• Je werkt pro-actief en zelfstandig.
Je bent positief ingesteld.
• Je bent communicatief en
klantgericht.
• Je hebt zin voor initiatief en een
sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

Jouw belangrijkste taken
• Je bent verantwoordelijk voor het organiseren, coördineren en ondersteunen
van de mobiliteit in al zijn aspecten in de gemeente.
• Je zorgt voor de interne en externe communicatie m.b.t. mobiliteit.
• Je onderhoudt de strategische planning van het mobiliteitsbeleid en zorgt voor
de voorbereiding en uitwerking van beleidsvoorstellen.
Interesse?
• Dien je kandidatuur in ten laatste op 22 januari 2020 via het aanvraagformulier dat je kan vinden via www.rotselaar.be/vacatures. Hier vind je ook
de informatiebrochure met meer informatie over de selectieprocedure evenals
de functiebeschrijving.

Artsen Zonder Vakantie zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een ervaren

MANAGER COMMUNICATIE & FONDSENWERVING (m/v/x) te Mechelen
Artsen Zonder Vakantie is een Belgische ngo actief in de sector van de gezondheidszorg in 5 landen in
Afrika (Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo en Rwanda).
Jouw taken en verantwoordelijkheden:
* Je maakt deel uit van het managementteam, rapporteert aan de directeur en geeft leiding aan een
team bestaande uit vijf collega’s en enkele vrijwilligers.
* Je stuurt het departement communicatie & fondsenwerving op inspirerende wijze aan waarbij je
mensen coacht en motiveert om, binnen de kaders die je meegeeft, tot optimale resultaten te komen.
* Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en realisatie van het (strategische)
communicatie- en fondsenwervingsbeleid en zorgt voor het vergroten van de naamsbekendheid
en zichtbaarheid van Artsen Zonder Vakantie en voor de juiste positionering en proﬁlering naar de
verschillende doelgroepen.
* Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de operationele, beleidsmatige, ﬁnanciële en
personeelsgerelateerde doelstellingen op de middellange en lange termijn binnen het departement
uitgaand van het organisatiebeleid. Dit houdt o.a. in de verantwoordelijkheid voor het werven van
fondsen, de interne en externe communicatie, het managen van campagnes, het onderhouden van
relaties, het bewaken van de budgetten en het personeelsmanagement van de afdeling. Ook ontwikkel
je, samen met de andere leden van het managementteam, het strategisch meerjarenbeleid van Artsen
Zonder Vakantie.
Meer details over deze vacature en over AZV: https://www.azv.be/latest_news/vacature-managercommunicatie-fondsenwerving-mvx
Geïnteresseerd én enthousiast?
Stuur dan snel en uiterlijk woensdag 22 januari 2020 je motivatiebrief en curriculum vitae t.a.v. Mélanie
Crespin, manager ondersteunende diensten, vacatures@azv.be
We maken een eerste selectie op basis van de ontvangen kandidaturen. Nadien volgt een eerste gesprek
voor de geselecteerde kandidaten. We voorzien ook een assessment door een extern bureau.
Indien je meer informatie over de functie wenst, kan je contact
opnemen met An Teyssen, directeur, an.teyssen@azv.be
Artsen Zonder Vakantie voert een gelijkenkansenbeleid. Kwaliteiten
van mensen zijn doorslaggevend.

Milieuambtenaar (m/v) (A1a-A3a) met voltĳdse prestaties
Taken: • Je leidt de milieudienst en het recyclagepark • Je staat in voor de behandeling,
advisering en opvolging van de omgevingsvergunningen voor milieuhandelingen en
communiceert hierover met de inwoners • Je hebt een grondige kennis van de milieuwetgeving
en -reglementering (VLAREM, VLAREMA, VLAREBO,…) en volgt alle wijzigingen nauwgezet op
• Je oefent toezicht uit op de naleving van de milieuwetgeving. Een uitgebreide functiebeschrijving kan je opvragen bij de personeelsdienst. Proﬁel? • Je hebt een Master in biochemie
en biotechnologie, biologie, geologie, chemie, chemical engineering, bio-ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen chemie, industriële wetenschappen milieukunde En Je hebt een
bekwaamheidsbewijs voor toezichthouder of behaalt dit binnen de 4 jaar na indiensttreding.
Contract? Voor deze voltijdse (38/38) functie voorzien we een contract voor onbepaalde duur.
Er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar.
Loon? Jouw brutomaandloon bedraagt min. 3107,98 euro en max. 5469,19 euro. Je kan binnen hetzelfde niveau doorstromen naar hogere salarisschalen. Voor het bepalen van je geldelijke anciënniteit worden overheidsdiensten volledig in aanmerking genomen, relevante privéervaring of als zelfstandige voor maximum 12 jaar. Extralegale voordelen: maaltijdcheques (8 euro),
vakantiegeld, eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, ﬁetsvergoeding (0,24 eur/km). Zeer gunstige verlofregeling: 33 vakantieverlofdagen en 14 feestdagen per jaar.
Selectieprocedure? Je slaagt voor een aanwervingsexamen en wordt nadien onderworpen aan een
psychotechnische proef.
Hoe solliciteren? Bezorg ons je sollicitatiebrief, samen met je cv en een kopie van je diploma ten
laatste op 24 januari 2020, via e-mail (personeelsdienst@lochristi.be) of per post (Dorp-West 52,
9080 Lochristi). Bij je kandidatuur dien je uitdrukkelijk te vermelden “milieuambtenaar”. Meer info:
personeelsdienst@lochristi.be of 09/326 88 08.

WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE cvba,
gevestigd in VEURNE, verhuurt meer dan
1.800 woningen en bouwt jaarlijks een 80-tal
woningen in 11 gemeenten in de regio Westkust.
Naast verhuur en verkoop verschaffen wij ook
sociale leningen aan particulieren. Ter opvolging
wegens pensionering zoeken wij een (m/v):

DIRECTEUR

w w w. i j z e re n z e e . b e
(ref. 120 901)

De uitdaging: Je zal instaan voor de dagelijkse leiding over de organisatie: • algemeen
management • opvolging van de wetgeving • beleidsplannen en rapporten voor o.a.
overheidsinstanties • personeelsmanagement (17 werknemers) • ﬁnancieel beheer (jaarrekening,
ﬁnanciële planning) • aansturing van de administratieve en de technische (projectontwikkeling,
werven, technische dienst) adjunct-directeur • communicatie, netwerking en externe contacten
(gemeenten, leveranciers, aannemers) • verslaggeving en rapportage aan de Raad van Bestuur.
Proﬁel: • ondernemende master met een economische background • een sterk analytisch inzicht
• people manager met relevante leidinggevende ervaring • geboeid door de veelzijdigheid van
de functie o.a. verhuur, verkoop, sociale leningen • afﬁniteit met de sociale doelgroep is een
pluspunt • vertrouwdheid met de bouwsector is een bijkomende troef • bij voorkeur wonend
in West-Vlaanderen.
Aanbod: • een zeer grondige en gestadige introductie • een brede functie met zeer diverse
uitdagingen • een moderne werkomgeving • een stabiel personeelsteam met een
sterke knowhow • een professioneel uitgebouwde organisatie • een aantrekkelijk
salarispakket.
Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
ofﬁce@verdonckbv.be
056 53 11 80 of 059 26 76 57
www.verdonckbv.be
Menen – Oostende

Zin in een
TOPJOB IN TECHNIEK?
Goesting om ook
je carrière gesmeerd
te laten verlopen?

CHECK:
www.asap.be/nl/jobs/techniek

20 jobat

DE STANDAARD
ZATERDAG 4, ZONDAG 5 JANUARI 2020

ADVISEUR LEDENONDERSTEUNING
alias echte problem solver met passie voor metaal

www.b-mas.be

www.vlamef.be

www.aluminiumcenter.be

B-MAS biedt gespecialiseerde secretariaatsondersteuning en consulting
aan verenigingen, (kleinere) beroepsverenigingen en sociale fondsen, zodat
zij zich 100% kunnen focussen op hun corebusiness. Hierdoor moeten
voorzitters of bestuurders zich niet langer bezighouden met tijdrovende,
administratieve routinetaken. B-MAS geniet al jaren een stevige reputatie
in waardevolle ondersteuning op maat, zoals secretariaat, lobbywerk en
de verzorging van digitale nieuwsbrieven en periodieke vaktijdschriften.
Voor Vlamef en het Aluminiumcenter zijn we voor ons kantoor
TE BRUSSEL op zoek naar een m/v:

HOE ZIET JOUW WERKDAG ERUIT? Als adviseur ledenondersteuning mag je rekenen op een heel gevarieerd takenpakket:
• Dagelijks help je ondernemers zodat ze zich kunnen richten op hun eigen onderneming. • Door je loyale mentaliteit vind je het geen enkel
probleem om de gangbare normen, standaarden en wetgevingen te respecteren.• Zelf schrijf je ook richtlijnen uit. • Leden kunnen bij jou
terecht met al hun vragen. Op een klantvriendelijke manier help je hen snel en accuraat verder. • Statistieken met betrekking tot de metaalsector
kennen voor jou geen geheimen. • Tijdens de organisatie van diverse netwerkevents, seminaries en opleidingen maak je dankbaar gebruik van je
creatieve vaardigheden. • Teksten voor magazines, digitale nieuwsbrieven en persberichten? Geen probleem. Jij hebt genoeg redactionele skills.
• Ten slotte houd je ook de website up-to-date.
PROFIEL: • Je beschikt minimum over een bachelor of master diploma (bijv. Productontwerp, Architectuur, Bouwkunde, Materiaalkunde, Scheikunde,
of ander diploma mits passie voor techniek …). • Collega’s waarderen jouw ondernemingsgerichte ingesteldheid. • Rapporteren doe je op een duidelijke manier. • Techniek boeit je mateloos. • Ervaring is geen must; vertrouwd zijn met de metaal- en aluminiumsector is een plus.
AANBOD: • Een gevarieerde, autonome en maatschappelijk relevante functie waarbij je iedere dag interessante contacten legt. • Dankzij de informele,
aangename werksfeer en open communicatie zal je je onmiddellijk thuis voelen. • Je mag rekenen op een competitief salaris, aangevuld met groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. • Ervaren collega’s geven jou met alle plezier de opleiding en back-up die je nodig hebt.
BEN JIJ DE PROBLEM SOLVER DIE B-MAS NIET MEER WIL MISSEN? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrﬂux.be HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. De eerste gesprekken gaan door in het kantoor te Brussel. Voor meer info bel 056 42 48 42 tijdens kantooruren
en zaterdagvoormiddag tussen 9u-12u. Je mag rekenen op een snelle, discrete en professionele behandeling van jouw kandidatuur. HR Flux begeleidt
je ook na indiensttreding.

www.hrﬂux.be

HR

recruitment | development | consultancy

Voor het Provenciaal Technisch Instituut
(PTI) in Kortrijk is het provinciebestuur
van West-Vlaanderen is op zoek naar m/v
• EEN DIRECTEUR
• EEN ADJUNCT DIRECTEUR
Het PTI bestaat uit 2 campussen (Techniek
& Design, Wetenschap & Groen), biedt ASO,
TSO, BSO en duaal leren) aan en maakt deel
uit van de Scholengemeenschap AKOR.
Jouw Profiel
- je beschikt over een educatieve master met 3
jaar beroepservaring
- grondige kennis van de schoolwetgeving en
sociale wetgeving
- grondige pedagogisch-didactische vakkennis
Voor inschrijvingen en alle informatie over
de aanwervingsvoorwaarden en
selectieprocedure, surf naar
www.west-vlaanderen.be\vacatures
Inschrijven kan uiterlijk tot
12 januari 2020.

Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld.

EXPERT
technical
engineering
ICT

THE PERFECT MATCH BETWEEN EMPLOYEE AND ORGANISATION

The European university of the
Netherlands has a vacancy for:

DEAN OF THE FACULTY OF ARTS
AND SOCIAL SCIENCES
a challenging end-responsible position
in an international, multidisciplinary
environment based on problem based
learning, high research standards and
high societal impact.

De snelste weg
naar een job in
de publieke
of non-proﬁt sector.

Vacancy number AT2019.439
For more information about this
vacancy and the procedure see
www.maastrichtuniversity.nl
> Working at UM > Vacancies

Applications (including the vacancy number AT2019.439)
must be submitted before January 20th 2020 to
niels.harteman@maastrichtuniversity.nl

Ontdek alle openstaande vacatures op
WWW.POOLSTOK.BE

www.maastrichtuniversity.nl

Toerisme Limburg vzw is een marketingorganisatie die instaat voor de ondersteuning van het toerisme
in Limburg. Een enthousiast team werkt samen met de Limburgse steden, gemeenten en ondernemers
uit de vrijetijdseconomie om Limburg als een kwaliteitsvol, attractief en duurzaam toeristisch product
te ontwikkelen en te promoten.

Wij zoeken momenteel voor onmiddellijke indiensttreding een

Wie ben jij?

MARCOM MANAGER

• Je bezit een masterdiploma in communicatie en/of marketing.
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende

Ben jij een MarCom Manager en op zoek
naar een nieuwe uitdaging? #altijdlimburg!
Als MarCom Manager ontwikkel je de marketing- en
communicatiestrategie en bewaak je de operationele
vertaling ervan met het oog op het realiseren van een
sterkere toeristische reputatie voor Limburg. Je bent
verantwoordelijk voor de bestemmingspromotie van
Limburg met als doel meer en betere instroom te
genereren. Je ontwikkelt communicatiedragers en
-technieken die aan de partners van Toerisme Limburg
de mogelijkheid geven om – al dan niet betalend deel te nemen aan de communicatie en de
campagnes. Als MarCom Manager geef je leiding aan
de teams communicatie en marktonderzoek, zet je de
lijnen uit en volg je projecten en taken op.

functie.

Je geeft je 200% in volgende taken:

• Je hebt kennis van de Wet op de Overheidsopdrachten of

• Je stelt een meerjarige marketingstrategie op, in lijn met het
gastenplan 2020-2025 en binnen het voorziene budget.

je zal je hierin op korte termijn verdiepen.
• Je kunt ervaring voorleggen in strategie- en visieontwikkeling.

• Je adviseert het beleid m.b.t. het communicatieplan, zowel

• Je bent sterk in project- en procesmanagement.

B2B als B2C.
• Je stuurt B2C- en B2B-communicatie (i.e. online en offline

• Je bent besluitvaardig.
• Je bent discreet en diplomatisch.

communicatie, beurzen en perswerking) en marktonderzoek.

• Je bent een sterke communicator, coach en peoplemanager.

• Je verzorgt projectcommunicatie van lopende projecten.

• Je bent beschikbaar op korte termijn.

• Je geeft rechtstreeks leiding aan het team Communicatie en
het team Marktonderzoek.

Wat bieden wij?

• Je stelt de jaarlijkse planning op voor deze afdelingen en

• Een dynamische werkomgeving.

brengt de personeelsplanning in kaart.
• Je neemt verantwoordelijkheid voor de openbare

• Een competitief loon, aangevuld met extralegale voordelen:
maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering.

aanbestedingen om externe dienstverleners te engageren.
• Je stuurt externe communicatiebureaus en andere
leveranciers aan.

Jouw uitgebreide motivatiebrief en C.V. vóór 20 januari 2020 te sturen aan karin.knapen@limburg.be
of naar Toerisme Limburg vzw, T.a.v. Karin Knapen, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt.

