Op zoek naar jobadvertenties? Die
vind je zowel in dit weekendkatern
als elke werkdag – verspreid – in
je krant. En natuurlijk ook altijd op
Jobat.be

SURVIVALGIDS VOOR DE THUISWERKER

Vijf succesfactoren
voor thuiswerk

“Om je balans actief
te herstellen, kan je
inspiratie halen bij filosoof
Friedrich Nietzsche en
zijn drie waarachtige
vormen van zijn: spelen,
bewegen en creëren.”
Geen praatjes bij de koffieautomaat, toch zeker niet met je collega’s. Minder connectie. En soms ondervind je ook moeilijkheden om jezelf te motiveren. Wie thuiswerkt,
moet een aantal hordes nemen. Wat maakt jouw thuiswerkdag succesvol?
We halen de favoriete tips uit Survivalgids voor de
thuiswerker, een pocketboek van Lieneke Van Waalwijk Van Doorn met honderd thuiswerktips. Die bundelen we in deze vijf succesfactoren.

op welk moment van de dag werk jij het best? En vergeet niet de dag af te sluiten via een korte evaluatie
of de to do’s van de dag erna. “Een fris begin van de

1.

3. CONTACT & FEEDBACK

FOCUS

Focus betekent concentratie en keuzes maken, stelt
Lieneke Van Waalwijk Van Doorn. En voor je jezelf
weer onderdompelt in een nieuwe dag met alle beslommeringen, is het goed om stil te staan bij je intentie: wat wil je vandaag bereiken? “Visualiseer ook je
gewenste uitkomst, door in te beelden hoe je wil dat
die meeting of presentatie zal verlopen.”
Starten doe je best offline. “Tijdens je werkdag gebeurt
alles online, van chat en e-mail tot meetings. Gun jezelf dan een start van de dag zodat je kan focussen
op wat jij belangrijk vindt. Begin je dag dus offline en
blokkeer dat ook in je agenda.”

2. TIMEMANAGEMENT

Je werkdag zelf start best met die belangrijke en complexe taak die op je ligt te wachten. “Kortom: eet de
kikker eerst. Niet lekker, maar wel met een positieve
impact op je prestaties.” Mix ook kerntaken met minder
dringende taken, want aan het ene beleef je mogelijk
meer werkplezier dan aan het andere. Ken ook je flow:

dag, begint eigenlijk aan het eind van de vorige.”

Thuis kom je aan het koffieapparaat geen collega tegen voor een praatje. Je zult dus zelf contact moeten
maken “Vraag daarom regelmatig een collega op de
virtuele koffie, liefst ook collega’s van buiten je kernteam”, raadt ze aan. Wees tijdens presentaties ook
actief in het geven van feedback, spreek je waardering uit en vier je successen ook virtueel. En wat in
de echte kantoorwereld telt, geldt ook online: wees
open over je ambities en wensen.

4. ONTSPANNING

Om productief te zijn en te blijven, is ontspanning cruciaal tijdens en na je werkdag. “Liefst beeldschermvrij dan. Want Netflix is niet de meest effectieve manier om je te ontspannen”, klinkt het. Om je balans
actief te herstellen, verwijst de auteur naar filosoof
Friedrich Nietzsche en zijn drie waarachtige vormen
van zijn: spelen, bewegen en creëren. Spelen is bijvoorbeeld een spelletje met je kind of een bordspel,
bewegen is lopen of fietsen en creëren gaat van

koken tot knutselen.
Een andere tip is om de reistijd, die je anders nodig
hebt naar je werk en terug, ook inplant onder de vorm
van een wandeling of fietstocht, bijvoorbeeld aan het
eind van je dag. Of zet je pauze op je to do-lijst.

5. HIGH FIVE

Als je thuis aan het werk bent, kun je ook wel eens
aan jezelf twijfelen: doe ik het wel goed en ben ik
zichtbaar genoeg? “Geef daarom de bevestiging die
je nodig hebt, noem het gerust een high five of self
five. Of maak een lijstje met de zaken die je hebt gerealiseerd en waar je trots op bent.”
Ook mildheid is aan de orde. Want ook in thuiswerk
ben je best niet te streng voor jezelf. “Als je een keer
niet zo lekker in je vel zit, stel je dan de vraag: wat
heb ik nodig om hier weer uit te komen? Alleen al het
stellen van die vraag heeft veel effect.”
William Visterin
Survivalgids voor de thuiswerker,
met 100 thuiswerktips Lieneke van Waalwijk Van Doorn,
Uitgever: Leessst
168 pagina's
ISBN: 9789491863516

gen voorzien, is een positief signaal.
Het wijst op een groeiverwachting”,
stelt ze. Volgens hun studie verwacht
13 procent van hen vooral andere
profielen nodig te zullen hebben.
Bedrijven die op zoek (moeten) gaan

MEDEWERKER CENTRALE AFDELINGSLOGISTIEK
TECHNIEKER TECHNISCHE DIENST
Voor meer info en/of sollicitatie zie www.werkeninazalma.be

CEO

Een ondernemende visionair met sterke emotionele intelligentie
De uitdaging: • De strategische visie en de doelstellingen op korte en middellange termijn bepalen
om de verdere groei en professionalisering van de onderneming te realiseren • Het businessplan
opstellen zodat de strategische organisatiedoelstellingen behaald worden • De budgetten bepalen
en beheren • De dagelijkse algemene leiding opnemen: het directiecomité leiden om een optimale
werking te garanderen, de eindverantwoordelijkheid dragen voor productie, R&D, sales en centrale
diensten (Marketing/HR/Finance/ICT) • De kwaliteit en efficiëntie van de bedrijfseenheden
garanderen • Ontwikkelen van een performante organisatie • Bouwen aan een hecht team van
hooggekwalificeerde medewerkers en samenwerking aanmoedigen • Een netwerk van strategische
contacten onderhouden, de organisatie vertegenwoordigen en het imago versterken • Als nietfamiliale CEO rapporteren en deelnemen aan de raad van bestuur

De kennismaking
Vandersanden Group (1925) is een
succesvol en gelauwerd familiebedrijf
dat de Belgische marktleider is in
handvormgevelstenen en in Nederland
mee leidt in straatbakstenen. Met zo’n
585 miljoen bakstenen per jaar zijn ze
een van de grootste Europese
familiebedrijven in hun segment.
Naast gevelstenen, kleiklinkers en
ECO baksteenstrips bieden ze ook
innovatieve geveltoepassingen aan. Met
zo’n 725 medewerkers verdeeld over 11
productiefabrieken en verkoopkantoren
in alle buurlanden, realiseert de groep
een omzet van ruim 200 miljoen euro.
Onder het motto “Het mooiste maak je
samen” zetten ze sterk in op human
capital en collectief welzijn. Ook zorg
voor omgeving en milieu staat hoog op
de agenda. Vanwege de successie van
de huidige familiale CEO zoeken wij een:
www.vandersanden.com

De perfecte match: • Strategisch denkniveau en ervaring als CEO in een productie- of
procesomgeving in een multisite context • Ondernemend en visionair denkend • Open, bescheiden
en een no-nonsensementaliteit • Dynamisch, gedreven en betrokken • Emotionele intelligentie
en waarde hechten aan duurzame relaties • Charismatisch leider en bruggenbouwer • Vlot in een
familiale omgeving en bekend met de eigenheden van deze boeiende omgeving
Het aanbod: • Een team van vakmensen die plezier halen uit wat ze doen • Een ambitieuze,
professionele, maar ook dynamische en informele omgeving, waar ondernemerschap en initiatief
aangemoedigd worden • De kans om mee je stempel te drukken op de verdere professionalisering
van deze toonaangevende organisatie • Attractief salarispakket met de mogelijkheid om vanuit een
managementvennootschap te werken
Meer info? Contacteer Liesbeth Vandenrijt, Managing Director,
www.motmansenpartners.be
op 0476 76 28 29
Klaar om te groeien? Solliciteer online via liesbeth.vandenrijt@motmansenpartners.be of
reageer.motmansenpartners.be. De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Wegens uitstekende vooruitzichten en verdere professionalisering zijn we op zoek naar een gemotiveerde:

Junior Projectleider

Industriële elektrische installaties in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant
Functie en verantwoordelijkheden

EPA NV is een dynamische en innovatieve kmo die zich
focust op het knooppunt tussen de netdistributiebeheerder
OMDAT JE BEST
NIET MET EENDER WIE IN
en de industriële verbruiker. Hiervoor koppelt EPA de
energiestromen van de klant of van zijn decentrale
productie (windmolen, WKK en zonnepanelen) aan op het
net via hoog- of laagspanningsinstallaties. Onder het motto
“We walk the talk” worden industriële klanten, de tertiaire
sector en de overheid begeleid bij het definiëren van hun
Oudsbergen
elektrische energievoorzieningen. Tot haar omvangrijke
klantennetwerk in Limburg, Antwerpen en Brabant
40 medewerkers
behoren opdrachtgevers uit o.m. de auto- en voedingssector, staal- en glasfabrikanten, farmaceutische en
scheikundige bedrijven, ziekenhuizen, winkelcomplexen
6 miljoen euro omzet
en bouwbedrijven. EPA is een kennisgeoriënteerde
contractor die kwaliteitsvolle oplossingen aanbiedt dankzij
een professionele organisatiestructuur met ruimte voor
www.epa-nv.com
onderzoeks- en uitvoeringsprojecten.

1.
2.
3.
4.
5.

Nazicht van offerteaanvragen en opstellen van offertes
Kortrijk
056 225 880
Werkvoorbereiding, planning en organisatie van
projecten | Vaartstraat 25 |
Ontwerpen van de installatie i.s.m. de engineer
Gent | Kortrijksesteenweg 1099 |
093 108 339
Aansturen van de ploegleider en elektriciens
Controleren van de werken en financieel opvolgen van de projecten
www.aanwervingshuis.be

ZEE GAAT.

Informeren, overleggen of solliciteren?

info@aanwervingshuis.be

Gewenste kwalificaties

Ma Elektromechanica of
gelijkwaardig door ervaring

Coaching

Klantgericht

Passie voor elektrotechniek

± 500 werknemers
Prijzen in innovatie en
sustainability
1954

± 100 mio omzet
www.veldeman.com

Informeren, overleggen of solliciteren?

Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15 tijdens de kantooruren
en op werkdagen tussen 19 en 20 u. of op zondag tussen 19 en 21 u.

Leergierig

BA4/BA5

Wat heeft EPA NV u concreet te bieden?
Boeiende
projecten

Bijscholing
nieuwste
technologieën

Aantrekkelijk
salarispakket
met firmawagen

Zelfontplooiing

Ondernemend
team

Aanwerving
exclusief
begeleid door

Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Technical Buyer

Oudsbergen, sites in
Frankrijk en Polen

Ambitie

AREI

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be

Bel Peter Vleeschouwers op +32 479 29 74 75 tijdens de kantooruren
en ‘s avonds tussen 19 en 20 u. of op zaterdag tussen 11 en 13 u.

VELDEMAN GROUP is topspecialist in de ontwikkeling, productie en distributie van hoogwaardige slaapsystemen, die zowel onder de eigen
merknaam Velda als voor private labels de
brede vraag naar slaapcomfort beantwoorden.
Daarnaast produceert VELDEMAN op ambachtelijke wijze luxezitmeubelen en worden zelfs
totale projectinrichtingen voor bedrijven en
hotels aangeboden. Met de huidige export naar
17 landen is het internationale succes van
VELDEMAN nog niet toe aan een hoogtepunt,
want ook in het Verre Oosten en China zijn de
eerste stappen gezet. Duurzaamheid is de rode
draad in het ondernemerschap van deze groep.
Niet alleen is het productieproces gebaseerd op
ecologische en circulaire principes, ook in menselijke relaties geldt de duurzaamheidsgedachte door het streven naar langetermijnrelaties.
Dat VELDEMAN terecht ook innovatief genoemd
wordt, blijkt uit de realisaties van de eigen
R&D-afdeling, zoals de recente circulaire
vel_you collectie.

Communicatief

Quality Engineer

Functie en verantwoordelijkheden

Functie en verantwoordelijkheden

1. Aankopen van diensten ter ondersteuning van de Technische
Dienst of het Patrimoniumbeheer
2. Aankopen van gereedschappen en machineonderdelen ter
ondersteuning van de productiesites
3. Aankopen en bevoorraden van bepaalde grondstoffen ter
ondersteuning van de Dienst Aankoop
4. Coördineren van de Technische Dienst: werk- en
personeelsplanningen, opvolgen van interventies, beheren van
preventief en curatief onderhoud
5. Beheren van het wagenpark

1. Opvolgen van algemene productkwaliteit voor alle
productiesites: analyseren van klantenklachten, organiseren
van controles, uitzetten en opvolgen van actieplannen
2. Optimaliseren van klantenservice bij hulpvragen, detecteren
van pijnpunten en uitzetten van verbeteringstrajecten
3. Bijdragen aan product- of herontwikkeling: testen van
nieuwe of alternatieve grondstoffen, uitzetten van testen om
nieuwe producten te controleren
4. Coördineren van ingangscontroles en opvolgen bij
afwijkingen

Gewenste kwalificaties

Gewenste kwalificaties

Ba Elektromechanica
of gelijkwaardig

Onderhandelingsvaardig

Ervaring met
gelijkaardige taken

Ba/Ma
technische
richting

Communicatief
Proactief

Besluitvaardig

Professioneel
gebruik F/E

Oplossingsgericht

Analytisch

Initiatiefnemer

Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001:2015)

Wat heeft VELDEMAN GROUP u te bieden?
Toekomstgerichte
functies met
verantwoordelijkheid

Familiale contacten,
lage drempels

Echt bijdragen
aan ecologie

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Bijzondere
verlofregeling

Aanwerving
exclusief
begeleid door

Breed
salarispakket

ADMINISTRATIEF BEDIENDE
BOEKHOUDING

LOGISTIEK ADMINISTRATIEF
BEDIENDE

FUNCTIE: Na een grondige inwerking, word je verantwoordelijk voor
de boekhouding, maandelijkse btw-aangiften, controle inkomende
facturen, aanmaken en opvolgen van betalingen, enz... Je onderhoudt
continu contacten met de bank voor kredietverzekeringen, voorschotten,
wisseltermijncontracten en swaps. Daarnaast ondersteun je ons trading-team
voor de opmaak en registratie van (aan- en verkoop)contracten en hou je
kostprijsberekeningen bij.

FUNCTIE: Je wordt verantwoordelijk voor de dagdagelijkse organisatie van
nationaal en internationaal zee- en baantransport. Je bent onze interne
spilfiguur tussen rederijen en goederenbehandelaars enerzijds en klanten
en leveranciers anderzijds. Je volgt de logistieke beweging nauwkeurig op
en registreert deze correct in ons systeem. Je onderhandelt prijzen met
rederijen en controleert ingaande en uitgaande facturen en maakt de nodige
transportdocumenten op. Je rapporteert aan de logistieke verantwoordelijke met
wie je dagelijks nauw samenwerkt.

PROFIEL: • Je beschikt over een bachelordiploma in een economische
richting (bijv. accountancy) of bent gelijkwaardig door ervaring • Ervaring in
boekhouding is een pluspunt • Je bent sterk analytisch en cijfermatig ingesteld
• Je werkt stipt, nauwkeurig en efficiënt met een oog voor details en correctheid
• Je bent een leergierige teamplayer die (minstens) vlot communiceert vlot in
het Nederlands en Engels.

PROFIEL: • Je beschikt over een bachelordiploma (bijv. logistiek, economie,
management, enz…) • Minimaal een eerste werkervaring in de logistiek is
een pluspunt • Je bent een teamplayer met een goed organisatietalent • Je
denkt en werkt pro-actief en speelt flexibel in op wijzigende omstandigheden
• Je werkt nauwkeurig, efficiënt, kostenbewust en klantgericht • Je spreekt
minstens vlot Nederlands, Frans en Engels.

Nauwkeurige administrator met passie voor cijfers

INTERESSE? Stuur vandaag nog jouw motivatiebrief en cv
naar De Rouck & Verhellen,
Bloemistenstraat 11 bus 2, 8500 Kortrijk.
Tel. 056 20 50 53 - fax 056 20 52 86.
E-mail: vacatures@derouck.be - www.derouck.be.
Wij behandelen alle kandidaturen snel en strikt
vertrouwelijk.

AANBOD: • Een sterk groeiend en financieel gezond bedrijf in een internationale omgeving • Een servicegerichte visie in een toekomstgerichte en boeiende
branche • Uitdagende functies met reële verantwoordelijkheid binnen een jong team van professionals • Kansen om verder mee te groeien met het bedrijf en
de functie verder uit te bouwen • Een vlotte teamspirit en aangename werksfeer met competente collega’s in een moderne workspace • Een rechttoe-rechtaanmentaliteit met snelle beslissingen • Aantrekkelijke loonvoorwaarden (o.t.k.) met extralegale voordelen.

GF Piping Systems
werft aan!
• Accountmanager Cooling
• Business Developer Utility
www.gfps.com/be

Maak deel uit van ons gemotiveerd team te Sint-Pieters-Leeuw
waar de klant, onze eigen medewerkers, innovatie en duurzaamheid vooropstaan.

GF Piping Systems
werft aan!
www.gfps.com/be
• Account Manager Cooling
• Technical Support Engineer
• Business Developer Utility for gas & drinking water

Solliciteer via hr.be@georgfischer.com
Maak deel uit van ons gemotiveerd team te Sint-Pieters-Leeuw waar de klant,
onze eigen medewerkers, innovatie en duurzaamheid vooropstaan.

Solliciteer via jobs.hudsonsolutions.com

Erkenningsnummer werving en selectie VG 206/B-BHG B-AA04.008 W.RS.98 • lid van Federgon

BRIZ COFFEE (www.brizcoffee.com), gevestigd in
KORTRIJK, is een jonge internationaal gerichte KMO
(omzet +/- 30 mio euro) die groene koffiebonen importeert
uit de productielanden rond de evenaar en exporteert naar
branderijen over gans Europa. Met ons gepassioneerd team
van een 10-tal werknemers, zorgen wij dagelijks voor een
sterke kwaliteit en een grote toegevoegde waarde voor
onze klanten. Onze bedrijfsvisie is gericht op duurzaamheid,
respect voor het pure product en het milieu en een focus
op lange termijnrelaties met klanten en leveranciers. Ter
ondersteuning van de sterke groei die wij de laatste jaren
kennen, zoeken wij een (m/v):

Voor de coördinatie van internationaal transport

Vragen? Contacteer Annelies Vanderbauwhede op +32 9 243 89 52.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Sustainability

werft aan!
Zwevegem - Menen - Vichte - Harelbeke - Kortrijk

(Assistent) winkelverantwoordelijke
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse uitbating van de winkel. Je
staat oa. in voor het coachen van jouw team, de organisatie van het werk,
het uitwerken van acties en inspringen waar nodig. Bovendien heb je reeds
ervaring in de retail van voeding.
Ben jij de (assistent) winkelverantwoordelijke die wij zoeken?

Stuur dan nu jouw CV én motivatie naar els.swinnen@orkari.be
met de vermelding Jobat

Innovation

Customer & Employee

Customer & Employee

Training

Care

je krant. En natuurlijk ook altijd op
Jobat.be


Wat jij kan leren van Roger Federer
Ze zeggen dat als je een vaardigheid wil ontwikkelen, je vroeg moet beginnen. Of je nu in een sport of in je job wil uitblinken of
een instrument wil bespelen: je moet veel oefenen en erop focussen. Maar onderzoek toont aan dat dit vaak niet klopt.

Erkenningsnummer werving en selectie VG 206/B-BHG B-AA04.008 W.RS.98 • lid van Federgon

alleen in de topsport, maar
ook in andere disciplines de
Roger Federers van deze wereld de lakens uitdelen. “Kijk
naar de meeste Nobelprijswinnaars. Dat zijn geen monomane specialisten of vakidioten,
zij hebben net heel brede interesses”, zo klinkt het. Veel
Nobelprijswinnaars
blijken
zelfs artistiek actief of ze beschikken over een breed sociaal netwerk. “Zij gaan van het
ene idee naar het andere, en
doen daar hun voordeel mee.”
Kortom, naarmate de wereld
steeds complexer wordt, kunnen net een breed aantal vaardigheden ons helpen om uit te
blinken.
William Visterin

GEMEENTE

GF Piping Systems
zoekt
werft
aan!
Boekhoud(st)er
• Accountmanager Cooling
contractuele
functie
voor onbepaalde duur
• Voltijdse
Business
Developer
Utility

(niveau B1– B3)+ aanleg werfreserve voor de duur van 2 jaar.
www.gfps.com/be

Wat houdt de functie in?
• Ruime opleiding- en
Onder leiding van de financieel directeur sta je
ontplooiingsmogelijkheden
Maak deel uit van ons gemotiveerd
team te Sint-Pieters-Leeuw
mee in voor het voeren van de boekhouding van
• Een aantrekkelijk salaris en extralegale
het bestuur
en
het
behouden
van
de
financiële
voordelen
zoals maaltijdcheques,
waar de klant, onze eigen medewerkers,
innovatie en duurzaamstabiliteit van de organisatie. Je zorgt voor
fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, een
het opstellen
de financiële rapportages,
gunstig verlofstelsel, …
heid van
vooropstaan.
BTW aangiftes, opstellen en afsluiten van de
• Nuttige relevante ervaring uit de privésector
jaarrekening en dit specifiek voor het Autonoom
komt volledig in aanmerking voor de
Gemeentebedrijf.
berekening van de geldelijke anciënniteit.
• Minimum bruto maandloon:
Vragen? Contacteer
Annelies
Vanderbauwhede
op +32€ 9
243 89 52.
Zeg je enthousiast
‘JA’ als je plannen
en
o zonder anciënniteit:
2.536,05
organiseren hoort ? Heb jij een sterke interesse
o met anciënniteit (vb. 12 jaar): € 2.945,19
voor boekhouding en administratie ? Ben je
• Er wordt een werfreserve aangelegd voor de
nauwkeurig, ordelijk en communicatievaardig ?
duur van 2 jaar
Aarzel dan niet enDeze
word
onze nieuwe
collega
!
rekrutering
verloopt
in exclusief
contract met
Interesse?
Wat heb je ons te bieden?
Stuur ten laatste op 20.01.2021 een
• Je beschikt over een bachelordiploma (of
gemotiveerde sollicitatiebrief met CV, kopie van
gelijkwaardig van niveau) in de richting
uw diploma en een uittreksel uit het strafregister
fiscaliteit, boekhouding of aanverwante
(modelverstrekt
1, max. 3 een
maanden
oud)
naarbewonershet
Seniorenzorg Lendelede
waaier
aan
richting.
college van burgemeester
en schepenen,
gerichte zorg- en dienstverlening
voor senioren.
Ons aanbod
• Je beschikt over een grondigebestaat uit een vernieuwd
Kasteelstraat
1-3, 9960 Assenede
of via sonja.
woonzorgcentrum,
assistentiewoninboekhoudkundige en fiscale expertise
buysse@assenede.be
Laattijdige
en onvolledige
gen en een dagverzorgingscentrum.
Wij zijn
een open
huis waar
• Je hebt zin voor initiatief en een
sterk
ingediende
kandidaturen
niet aanvaard.
onze
100 medewerkers
elke dag
het beste worden
van zichzelf
geven.
verantwoordelijkheidsgevoel
Inlichtingen?
Om onze succesvolle zorg- en dienstverlening
in de toekomst verder te ontwikkelen
Voor alle inlichtingen over deze vacature kan u
Wat
jounaar
te bieden?
zijnhebben
wij opwij
zoek
een (m/v):
• Een boeiende en uitdagende functie met
contact opnemen met de personeelsdienst op
ruimte voor persoonlijk initiatief
het nummer 09 341 95 84 of via e-mail: sonja.
buysse@assenede.be
FUNCTIE: • U zet samen met het bestuur de strategische lijnen uit. • U werkt aan de
toekomstvisie en bouwt vanuit de lokale context de dienstverlening verder uit. • SamenHet
gemeentebestuur
let als
werkgever
ophierbij
het bevorderen
van
gelijke
kansen bij aanwerving.
Kwaliteiten
werking
met externe
partners
staat
centraal.
•U
vertegenwoordigt
de organisatie
bij mensen
zijneindverantwoordelijke
belangrijker dan leeftijd, geslacht,
afkomst,
handicap
nationaliteit.
extern
en bent
voor deetnische
dagelijkse
werking.
• Uen
bent
hierbij omringd door een performant en ervaren team waarmee u samen de doelstellingen realiseert. Kwaliteitsvol wonen, leven en zorg staat hierbij centraal. • U zet als mensgerichte
leider in op de talenten van onze mensen en creëert een omgeving waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen.
PROFIEL: • U beschikt bij voorkeur over een masteropleiding en heeft leidinggevende
ervaring. • Functierelevante ervaring is geen vereiste maar wel een pluspunt. • U hebt
een hart voor ouderen. • Als enthousiaste persoonlijkheid, teamspeler en mensgerichte
leider kan u motiveren en inspireren.

Solliciteer via jobs.hudsonsolutions.com

ALGEMEEN DIRECTEUR
Zin in een
TOPJOB IN HR?

ONS AANBOD: • Een boeiende en uitdagende job in een performante organisatie die
inzet op samenwerking met externe partners. • Hierbij wordt u ondersteund door een
team van bekwame en talentvolle medewerkers. • Een passende verloning, er wordt
uiteraard rekening gehouden met relevante anciënniteit.
SOLLICITEREN of MEER INFO: bezorg vóór 30/01 uw motivatie en cv of contacteer voorzitter Marleen Delaere per e-mail: voorzitter@seniorenzorglendelede.be
Uw kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld.

www.seniorenzorglendelede.be
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www.gfps.com/be
• Account Manager Cooling
• Technical Support Engineer
• Business Developer Utility for gas & drinking water

Geaccrediteerd
Solliciteer
via hr.be@georgfischer.com
van 1 februari 2020
tot 1 maart 2024

Maak deel uit van ons gemotiveerd team te Sint-Pieters-Leeuw waar de klant,
onze eigen medewerkers, innovatie en duurzaamheid vooropstaan.

AZ Alma koestert z’n medewerkers en verdiende de titel ‘Zorgwerkgever van het
jaar 2019’. Need we say more? We hebben nog interessante, maatschappelijk
relevante jobopportuniteiten voor enthousiastelingen met een hart voor zorg.

Erkenningsnummer werving en selectie VG 206/B-BHG B-AA04.008 W.RS.98 • lid van Federgon
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ZORGGROEPMANAGER/COÖRDINATOR TRANSMURALE
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SAMENWERKING (VOLTIJDS OF Customer
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Innovation

OMBUDSPERSOON (50%)
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en op basis van dit gesprek

Voor meer

ontvangt u een gedetailleerde meetstaat die per werkpost opgesteld
wordt door onze bevoegde afdeling. Deze gedetailleerde meetstaat
die de uiteindelijke waarde van de woning bepaalt, zal u minutieus
de klantenzie
infouitleggen
en/of aan
sollicitatie

www.werkeninazalma.be

Uw profiel :
Dynamisch en verantwoordelijk, u heeft reeds ervaring
in de verkoop en/of bouw • U bezit over een eigen wagen
• Gemotiveerd en moedig, u heeft de ambitie om te slagen • U
heeft een aangeboren talent om makkelijk contacten te leggen en
te onderhandelen • U weet hoe u respectvol een verkoopgesprek
moet voeren
Een ruzie onder pubers?
Een moeilijke studiekeuze?
Goesting in de match

Belangrijke levenskeuzes
voor
de boeg
(zouleek
Woningen
Compere
biedt
: het
van jouw leven?
toch op dat moment)?
konden
altijd
al bij uit uw eigen provincie die onze
Een Vrienden
omvangrijke
lijst van
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catalogus
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en diejijbouwplannen hebben en over
jou terecht voor een
luisterend
oor én
advies. Want
een bouwterrein
beschikken
Een
dat steeds wordt
voelt aan wat mensen
nodig hebben.
Toen al.•En
nuklantenbestandCHECK:
vernieuwd en uitgebreid door onze veelvuldige marketingcampagnes
nog steeds. Talenten
aan
een job helpen
die op
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• Een
aantrekkelijk
inkomen
zelfstandige
basis • Een aangename
het lijf geschreven werksfeer
is, is dan ook
een
job die op
jouw team • De mogelijkheid om van
in een
dynamisch
en actief
www.asap.be/nl/jobs/
thuis
uit te werken •kan
Verschillende
kijkwoningen over
heel België die
lijf geschreven is. Als
HR-consultant
jij he-le-maal
tot uw beschikking staan • Regelmatig worden erwerken-bij-asap
opendeurdagen
jezelf zijn.
georganiseerd waaruit een aanzienlijk aantal prospecten voortvloeit
• De uitstekende reputatie van kwalitatieve woningen die wij bouwen
Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar :
sollicitatie@woningencompere.be

Woningencompere.be
Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

Stuur dan nu jouw CV én motivatie naar els.swinnen@orkari.be
met de vermelding Jobat

Wetteren Werft aan!
Lokaal bestuur Wichelen werft aan:

Deskundige Omgeving

Kinesist

Deskundige Personeel

Keukenhulp

Coördinator
Woonzorg/
beleidsmedewerker

Animatie

(B4-B5)

(A1a-A3a)

(4/5e E1-E3 - vervangingscontract)
(C1-C3 - halftijds vervangingscontract)

(B4-B5 - optie vast vervangingscontract)

Hulpkok

Verpleegkundigen

Poetshulp
Dienstenchequeonderneming

(C3-C4 - voltijds/deeltijds vervangingscontract)

Zorgkundigen

(Steeds op zoek - C1-C2 - voltijds of
deeltijds)

We bieden een interessant loonpakket met heel wat
voordelen, maar ook fantastische collega’s in een snel
evoluerende organisatie. Ben jij de geknipte persoon
om één van onze teams te versterken?

(halftijds)

We hebben vacatures in heel wat domeinen: gebouwenbeheer, ICT, communicatie, wegen, burgerzaken,
jeugd, juridisch, mobiliteit, handhaving, lokale economie en stadsbeleid.
Daarnaast zoeken we ook kinderbegeleiders en een
teamcoach voor het team Gebouwen& ICT.

(D1-D3)

(E1-E3 - uren in overleg te bepalen vervangingscontracten)

Voor meer info: https://jobs.wichelen.be/

De volledige beschrijvingen kan je nalezen op onze
website www.wetteren.be/vacatures.
Solliciteren kan tot en met 18 januari 2021.

www.poolstok.be

graffiti
by

the art of
carin g

LACO MACHINERY nv, gevestigd in KUURNE, is een
gespecialiseerd machineconstructeur van hoogkwalitatieve strijkmachines voor professionele toepassingen. Als
O.E.M-fabrikant zijn wij ook wereldwijd actief via een
dealernetwerk in de wasserij- en hotelsector.
Voor de klantenservice zoeken wij een (m/v):
Disord

erline

INTERNATIONAL SERVICE ENGINEER

2019

(ref. 50 405)

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding zal je deels intern en deels ter plaatse
bij de klanten werken: • testing van nieuwe machines • opleiding in machinegebruik
aan internationale verdelers • ter plaatse opstarten en afstellen van machines • herstellingen uitvoeren. Hiertoe werk je dagelijks nauw samen met de productieleider
en de familiale directie.
Profiel: • ing/ba elektromechanica of A2 met relevante ervaring • contactvaardig en
klantvriendelijk • bereid tot geregelde (korte) verplaatsingen in het buitenland - gemiddeld één week per maand • meertalig N/E/F.

Geaccrediteerd
van 1 februari 2020
tot 1 maart 2024

AZ Alma koestert z’n medewerkers en verdiende de titel ‘Zorgwerkgever van het
jaar 2019’. Need we say more? We hebben nog interessante, maatschappelijk
relevante jobopportuniteiten voor enthousiastelingen met een hart voor zorg.

ZORGGROEPMANAGER/COÖRDINATOR TRANSMURALE
SAMENWERKING (VOLTIJDS OF 80%)

Aanbod: • een uitdagende technische omgeving met veel variatie • een nichebedrijf
gespecialiseerd in technisch maatwerk • een ongedwongen familiale werksfeer
• een up-to-date machinepark in een nieuwbouwatelier • een solide KMO met
een unieke knowhow • een aantrekkelijk marktconform loonpakket (te
bespreken) + dienstwagen.
Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80
www.verdonckbv.be

Menen – Oostende

OMBUDSPERSOON (50%)
VERPLEEGKUNDIGEN VOOR O.A. DAGZIEKENHUIS,
GERIATRIE & INTERNE LIAISON
PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE ZE33 - PAAZ
PSYCHOMOTORISCH THERAPEUT/
BEWEGINGSTHERAPEUT K-DIENST
MEDEWERKER CENTRALE AFDELINGSLOGISTIEK
TECHNIEKER TECHNISCHE DIENST
Voor meer info en/of sollicitatie zie www.werkeninazalma.be

Managers met een
hoog AQ* kiezen
voor Verdonck

ARTEA NV is gevestigd
in VICHTE. Klanten doen
beroep op onze expertise voor het ontwerp
en realisatie van hun
uniek bouwproject. Onze
service en totaalbegeleiding garandeert hen een
zorgeloos parcours.
Wegens interne doorgroei zoeken wij een:

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE
IN ZEE GAAT.

Gent
Kortrijksesteenweg 1099
093 108 339
www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be

experts in personeelsscreening

• sterk analytisch inzicht
• renovatie- en nieuwbouwprojecten (ref. 76 623)

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding word je een
interne spilfiguur voor nieuwe projecten: • overleg met de
architecten en de projectleiders • analyse van de plannen • prijsaanvragen bij leveranciers en bouwpartners • kostprijscalculatie met
behulp van performante software • opmaak van meetstaten en offertes
• administratieve follow-up van het bouwproces.
Profiel: • cijfermatig master • goed 3D-inzicht • communicatief
teamplayer.
Aanbod: • een grote variatie aan uitdagende projecten • een veelzijdige job met ruime eindverantwoordelijkheid • ondersteuning
door professionele collega’s en performante software • een hechte
teamspirit • een vooruitstrevend groeibedrijf met talrijke referenties
• uitstekende loonvoorwaarden + voordelen.

Kortrijk
Vaartstraat 25
056 225 880

*Adaptability Quotiënt:
het vermogen zich aan te passen aan
snel veranderende omstandigheden

PROJECTCALCULATOR

Aanwerving exclusief
begeleid door ons
personeelsadviesbureau.

Reageer via:
office@verdonckbv.be
www.verdonckbv.be

Jeugdhulp in Hamme,
Nieuwkerken Waas
en Dendermonde
Spoor 56 - een organisatie voor jeugdhulp - zoekt een algemeen directeur om
de organisatie verder te transformeren naar een duurzame toekomst. Vanuit een
diep geworteld geloof in elke mens zijn unieke kwaliteiten en krachten blinken alle
medewerkers van Spoor 56 uit om samen, dikwijls in moeilijke omstandigheden en
soms in schijnbaar uitzichtloze situaties, het verschil te maken.

DIRECTEUR INTERNE
DIENSTVERLENING

Spoor 56 heeft de ambitie verder te ontwikkelen op vlak van leiderschap
en pedagogische visie, wendbaar in te spelen op uitdagingen, te groeien in
projectmanagement en mensen binnen onze organisatie verder te verbinden.

Contractueel – A4a-A4b – voltijds

Algemeen Directeur

De lokale overheid Ninove is op zoek naar een directeur interne dienstverlening.

FUNCTIE: Verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatorische en financiële
leiding van de organisatie - stuurt een team van clusterverantwoordelijken en
beleidsmedewerkers voor 3 campussen gespreid over Hamme, Nieuwkerken
Waas en Dendermonde - bouwt goede contacten uit met externe stakeholders en
vertegenwoordigt met trots de organisatie - motiveert en coacht de medewerkers
en laat hen ontpooien in hun functie - bouwt een duurzaam personeelsbeleid uit
- ontwikkelt en vertaalt samen met je team de visie in concrete realistische doelstellingen
en bouwt verder aan een organisatie met één duidelijke structuur.

Je zorgt samen met jouw team van diensthoofden voor een sterk beleid op
het vlak van human resources, IT, communicatie, juridische zaken, preventie
en integrale veiligheid. Ben jij iemand die graag zijn schouders zet onder de
interne organisatie? Raak je geboeid door het verbeteren en optimaliseren van de
werking? Ben je gebeten door het aansturen en coachen van mensen? Dan ben jij
de persoon die we zoeken!

JIJ: hebt een bachelor of masterdiploma én leidinggevende ervaring (pedagogische
en organisatorisch-financiële-administratieve kennis en expertise zijn een
meerwaarde) - bent een sterke leider en beschikt over voldoende beleidsmatige
managementvaardigheden - houdt van samenwerken en kan coachen waar nodig
- beschikt over de nodige stressmanagement-vaardigheden - kan een goed evenwicht
behouden tussen delegeren en besluitvaardigheid - hebt analytische competenties en
kennis van financieel management.

Een masterdiploma, in combinatie met 5 jaar relevante beroepservaring.

AANBOD: Een voltijds contract van onbepaalde duur - aantrekkelijk loon aangevuld
- extralegale voordelen.

Interesse?

Meer informatie vind je op www.spoor56.be
INTERESSE? Stuur jouw motivatiebrief én cv uiterlijk op 1 februari 2021 via mail,
gericht aan de voorzitter Mevr. C. Caimo, op het adres schutyser.caimo@gmail.com.
Bijkomende telefonische informatie kan je verkrijgen via 0471/ 10 22 77.

www.spoor56.be

Wat verwachten we van jou?

Geen masterdiploma? Dan kan je in elk geval 5 jaar relevante beroepservaring
voorleggen. Voor de start van de selectieprocedure vragen we je een capaciteitstest
op het niveau van de functie af te leggen. Slaag je voor die test, dan nemen we je
mee in de selectieprocedure.

Solliciteren kan uiterlijk tot 24 januari 2021, via mail naar ninove@ascento.be.
Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de functietitel waarvoor je solliciteert.
Problemen met solliciteren? Neem dan contact op met Eva Dewalheyns via
ninove@ascento.be of 0491 71 53 63.
Meer info omtrent de functie-inhoud en de algemene toelatingsvoorwaarden kan
je terugvinden op www.ninove.be/vacatures.

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

Belgische marktleider
op het gebied van
« sleutel-op-de-deur
woningbouw »

Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een:

COMMERCIËLE VERTEGENWOORDIGER/ -STER
Uw missie :
Als commercieel vertegenwoordiger, contacteert u de klanten uit
uw provincie die een catalogus hebben aangevraagd. U maakt een
afspraak bij deze geïnteresseerden en op basis van dit gesprek
ontvangt u een gedetailleerde meetstaat die per werkpost opgesteld
wordt door onze bevoegde afdeling. Deze gedetailleerde meetstaat
die de uiteindelijke waarde van de woning bepaalt, zal u minutieus
uitleggen aan de klanten
Uw profiel :
Dynamisch en verantwoordelijk, u heeft reeds ervaring
in de verkoop en/of bouw • U bezit over een eigen wagen
• Gemotiveerd en moedig, u heeft de ambitie om te slagen • U
heeft een aangeboren talent om makkelijk contacten te leggen en
te onderhandelen • U weet hoe u respectvol een verkoopgesprek
moet voeren

Belgische marktleider
op het gebied van
« sleutel-op-de-deur
woningbouw »

Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een (m/v)

WERFLEIDER

Uw opdracht :
U beheert verschillende bouwprojecten van individuele
woningen • U werkt hiervoor nauw samen met onze interne
diensten, alsook met sleutelfiguren uit de bouw • U bent
verantwoordelijk voor de uitvoering en de algemene opvolging
Ontdek
vacatures
opvastgelegde
WWW.POOLSTOK.BE
van
wervenalle
en openstaande
houdt hierbij rekening
met de
normen en budgetten • Wij bieden u de mogelijkheid om vanuit
thuis te werken en naar nabijgelegen werven te gaan
Uw profiel :
U bezit een diploma in de bouw en/of hebt gelijkwaardige
ervaring • U bent dynamisch en sociaal en onderhoudt graag
een goede relatie met klanten en onderaannemers • U bezit
over een groot verantwoordelijkheidszin • U bent punctueel
en beschikt over een aangeboren gevoel voor organisatie
• Uitdagingen zijn voor u niet vreemd, want u bent
gemotiveerd en ambitieus

Woningen Compere biedt u :
Een omvangrijke lijst van klanten uit uw eigen provincie die onze
catalogus hebben ontvangen en die bouwplannen hebben en over
een bouwterrein beschikken • Een klantenbestand dat steeds wordt
vernieuwd en uitgebreid door onze veelvuldige marketingcampagnes
• Een aantrekkelijk inkomen op zelfstandige basis • Een aangename
werksfeer in een dynamisch en actief team • De mogelijkheid om van
thuis uit te werken • Verschillende kijkwoningen over heel België die
tot uw beschikking staan • Regelmatig worden er opendeurdagen
georganiseerd waaruit een aanzienlijk aantal prospecten voortvloeit
• De uitstekende reputatie van kwalitatieve woningen die wij bouwen

Woningen Compere biedt u :
Een grondige, interne opleiding • Aantrekkelijk salaris
• GSM en wagen (+tankkaart), ook voor privégebruik • Een
uitstekende werksfeer binnen een actief en sociaal team
• Voltijds dagwerk • De mogelijkheid om te groeien in onze
onderneming in volle uitbreiding

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar :
sollicitatie@woningencompere.be

Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar :
sollicitatie@woningencompere.be

Woningencompere.be

Woningencompere.be

Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

OMDAT JE BEST
NIET MET EENDER WIE
IN ZEE GAAT.

Kortrijk | Vaartstraat 25 |
056 225 880
Gent | Kortrijksesteenweg 1099 |
093 108 339
www.aanwervingshuis.be | info@aanwervingshuis.be

De snelste weg naar een job in
de publieke of non-profit sector.
Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

corona dit jaar een rem zet op de aanwervingsintenties,
al stellen (ook) zij dat één bedrijf op vier in 2021 meer
mensen op de loonlijst wil hebben dan nu.
Corona zorgde voor een schok op de arbeidsmarkt,
erkent professor Marijke Verbruggen, coördinator Work
& Organisation Studies KU Leuven. “Maar dat sommige

Bedrijven die op zoek (moeten) gaan naar nieuwe mensen, zullen stoten op de krapte op de arbeidsmarkt. Zes
op tien werkgevers zegt vandaag al niet de juiste profielen te vinden voor hun vacatures. En ook voor dit jaar
verwacht 55 procent van de bedrijven op arbeidskrapte
te zullen botsen. (WiVi)
GEMEENTEBESTUUR

Gemeente Beernem heeft een vacature

Seniorenzorg Lendelede verstrekt een waaier aan bewonersgerichte zorg- en dienstverlening voor senioren. Ons aanbod
bestaat uit een vernieuwd woonzorgcentrum, assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum. Wij zijn een open huis waar
onze 100 medewerkers elke dag het beste van zichzelf geven.

BELEIDSCOÖRDINATOR – RUIMTE
Solliciteren kan tot 12 januari 2021.
Voltijds (38 uur) – contractueel – niveau A

Onze verwachtingen
• Je hebt een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld
BEERNEM
• Je hebt een geldig rijbewijs B
• Je bent een expert met ervaring in opstart, coördinatie en opvolging van openbare werken (riolering, wegeniswerken, …) en gebouwen
• Je coördineert de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie van de diverse
domeinen van de afdelingen infrastructuur, leefomgeving en omgeving & wonen
• Je zorgt voor een optimale interne communicatie- en informatiedoorstroming
binnen de afdelingen van beleidsdomein “Ruimte”
• Je werkt nauw samen met de algemeen directeur en het managementteam. Je
vervangt de algemeen directeur bij diens afwezigheid (vakantie, ziekte, …)
• Je bezit een grondige kennis van de werking van het lokaal bestuur en hebt kennis van managementtechnieken
Je loon en extralegale voordelen
• Weddeschaal A4a brutomaandloon: min. € 3741 - max. € 5470
• Maaltijdcheques (€ 8), fietsvergoeding woon-werkverkeer (€ 24 cent/km), tweede
pensioenpijler (2%) en gratis hospitalisatieverzekering (Ethias)
Interesse? Solliciteren kan bij voorkeur online via het e-loket op www.beernem.be
(Vacature beleidscoördinator - Ruimte) of per aangetekende brief (met cv,
motivatiebrief en kopie van het gevraagde diploma), gericht aan: college van
burgemeester en schepenen, Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem. Let er op
dat je je kandidatuur uiterlijk op 12 januari 2021 indient.
Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig blijft.
Meer info over de functiebeschrijving, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure:
www.beernem.be of bij personeelsdienst@beernem.be

Om onze succesvolle zorg- en dienstverlening in de toekomst verder te ontwikkelen
zijn wij op zoek naar een (m/v):

ALGEMEEN DIRECTEUR
FUNCTIE: • U zet samen met het bestuur de strategische lijnen uit. • U werkt aan de
toekomstvisie en bouwt vanuit de lokale context de dienstverlening verder uit. • Samenwerking met externe partners staat hierbij centraal. • U vertegenwoordigt de organisatie
extern en bent eindverantwoordelijke voor de dagelijkse werking. • U bent hierbij omringd door een performant en ervaren team waarmee u samen de doelstellingen realiseert. Kwaliteitsvol wonen, leven en zorg staat hierbij centraal. • U zet als mensgerichte
leider in op de talenten van onze mensen en creëert een omgeving waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen.
PROFIEL: • U beschikt bij voorkeur over een masteropleiding en heeft leidinggevende
ervaring. • Functierelevante ervaring is geen vereiste maar wel een pluspunt. • U hebt
een hart voor ouderen. • Als enthousiaste persoonlijkheid, teamspeler en mensgerichte
leider kan u motiveren en inspireren.
ONS AANBOD: • Een boeiende en uitdagende job in een performante organisatie die
inzet op samenwerking met externe partners. • Hierbij wordt u ondersteund door een
team van bekwame en talentvolle medewerkers. • Een passende verloning, er wordt
uiteraard rekening gehouden met relevante anciënniteit.
SOLLICITEREN of MEER INFO: bezorg vóór 30/01 uw motivatie en cv of contacteer voorzitter Marleen Delaere per e-mail: voorzitter@seniorenzorglendelede.be
Uw kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld.

www.seniorenzorglendelede.be

ARCOMET (www.arcomet.com) is actief in de productie, verkoop en verhuur van
torenkranen en snelmontagekranen. Onze topkwaliteit en expertise zorgen er voor dat we
uitgegroeid zijn tot marktleider en dé referentie binnen de bouwsector in België en ver
daarbuiten. Wij bedienen onze klanten vanuit onze vestigingen te Beernem en Beringen.
Voor de ondersteuning van onze verkoop zijn wij dringend op zoek naar een (m/v):

TECHNISCH-COMMERCIEEL VERTEGENWOORDIGER
Ambassadeur voor het onderhouden en uitbreiden van klantenportefeuille in de bouwsector in West-Vlaanderen

FUNCTIE: Als gezicht van ons bedrijf bezoek je bestaande klanten en nieuwe prospecten in de bouwsector en zoek je voor elke vraag de juiste
oplossing. Zo verkoop en verhuur je torenkranen en snelmontagekranen in West-Vlaanderen. Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten en geeft
de bestellingen door aan de mensen op de binnendienst. Je stuurt wekelijks jouw bezoekrapporten door aan de commercieel directeur België.
PROFIEL: • Belangrijker dan je diploma is (minstens een eerste) bewezen commerciële ervaring en (liefst) een zekere affiniteit met de bouwsector
• Je bent constant alert voor nieuwe opportuniteiten • Je past je gemakkelijk aan verschillende omstandigheden aan en kan overweg met zowel
de kleinere aannemer als de grootste bouwbedrijven • Als geboren netwerker ben je sterk communicatief • Dankzij jouw luistervaardigheid en
overtuigingskracht weet jij mensen te inspireren om onze producten aan de man te brengen.
AANBOD: • Een sterke onderneming die marktleider is in zijn marktsegement • Een financieel stabiel bedrijf dat kwalitatieve topproducten
aanbiedt • Je komt terecht in een gedreven en dynamische groep collega’s met goede teamspirit • Reële verantwoordelijkheid waarbij je effectieve
invloed uitoefent op de groei en de ontwikkeling van ons bedrijf • Tal van mogelijkheden en opportuniteiten die mits de juiste benadering snel tot
resultaten kunnen leiden • Een zeer grote mate van autonomie • Een vast contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk loonpakket (o.t.k.)
en bedrijfswagen.

INTERESSE?
Stuur vandaag nog jouw motivatie en cv naar De Rouck & Verhellen,
Bloemistenstraat 11 bus 2, 8500 Kortrijk. Tel. 056 20 50 53.
E-mail: vacatures@derouck.be. www.derouck.be. Wij behandelen alle
kandidaturen discreet, strikt vertrouwelijk en deontologisch correct.

BOEKHOUDING - FISCALITEIT

Bvba DEMBOFISK
MARC DEMEULEMEESTER

Boekhoudkantoor
Bvba Dembofisk Waregem ZOEKT

DOSSIERBEHEERDER(M/V)
VEREISTEN

• Dynamisch
• Kan zelfstandig werken
• Sociaal voelend
• Neemt verantwoordelijkheid
(maar eindafwerking ligt bij senior)
• Liefst met enige ervaring

AANBOD

• Wij bieden een hogere
verloning dan het gemiddelde op de arbeidsmarkt
• Aangename werksfeer in
een relatief klein kantoor
(4 medewerksters)
• Diverse extra legale
voordelen

INTERESSE?

stuur uw CV naar marc.demeulemeester@dembofisk.be

HYBOMA NV, met hoofdzetel in nieuwe kantoren in KORTEMARK, is als sterk groeiend bedrijf reeds twee generaties actief.
Vooral in West- en Oost-Vlaanderen zijn wij gekend als een
sterke speler in de bouw van kwalitatieve en duurzame woningen
en appartementen. In het kader van continue expansie wenst de
directie zich bijkomend te omringen met een (m/v):

PROJECTONTWIKKELAAR
acquisitie & ontwikkeling gronden

(ref. 90 111)

De uitdaging: In nauwe samenwerking met de directie word je een vaandeldrager van Hyboma
die de markt proactief zal bewerken: • verdere ontwikkeling van een breed netwerk aan contacten met grondeigenaars, bedrijven, publieke overheden, vastgoedprofessionals, etc. • identificatie van interessante grondlocaties en toekomstige bouwprojecten • informatie-inzameling en
projectuitwerking • afsluiten van succesvolle deals met grondeigenaars in een win-win akkoord.

DETREMMERIE NV gevestigd te BEVEREN-LEIE is gekend als een Belgisch fabrikant van kwalitatief badkamermeubilair (70 werknemers). Dankzij originele ontwerpen in combinatie met aangepaste materialen en productiemethodes kennen wij een sterke expansie en zoeken wij ter uitbreiding een (m/v/x):

Profiel: • ambitieus vastgoedprofessional met minstens 5 jaar ervaring • commercieel netwerker
en vertrouwenspersoon die de belangen van alle betrokken partijen in balans brengt • “pur
sang” onderhandelaar met sterk analytisch inzicht en sturingskracht bij het afsluiten • hogere
opleiding met economische of juridische inslag.

ARTIKELEN - PRODUCTSPECIFICATIE

Aanbod: • een autonome functie met ruime bevoegdheden • een stevige opleiding • professionele ondersteuning door ons sales- en marketingteam • een familiale KMO-spirit
• een solide onderneming met een jarenlange reputatie • een competitieve
vergoeding in dienst of via managementvennootschap.

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80
www.verdonckbv.be

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

MEDEWERK(ST)ER DATABEHEER

(ref. 120 107)

DE UITDAGING: Je wordt de pion in het administratief beheer van ons uitgebreid assortiment. Hiertoe
zal je alle productspeciﬁcaties en -variaties accuraat registreren en continu bijwerken. Aldus beheer
je alle informatie over de Detremmerie-badkamerconﬁguraties en over de “private label”-producten.
Je werkt nauw samen met de IT-manager en de Pre-Production Manager.
PROFIEL: • bachelor of gelijkaardig met goede administratieve skills • vlot met Ofﬁce software (Excel)
• sterke interesse voor databasebeheer (SQL) en productpresentatie op website en 3D-tekenpakketten
• praktisch inzicht in de productsamenstellingen.
AANBOD: • een toffe collegiale sfeer • een gevarieerde job • een solide marktspeler met een internationale
reputatie • een attractief en marktconform loon.
Aanwerving exclusief begeleid door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

INTERESSE?
Reageer via Verdonck Professional Partners
ofﬁce@verdonckbv.be, 056 53 11 80
of 059 26 76 57 • www.verdonckbv.be

