
VAN ELEKTRICITEIT NAAR ELEKTROMECHANICA (EN TERUG)

Corona of niet, sommige technische beroepen blijven even nijpend als een jaar geleden. 
We zetten vijf technische jobs op een rijtje die op de jobmarkt erg gegeerd zijn. 

Corona verandert alles, maar voor sommige jobs lijkt 
die invloed eerder beperkt. “Voor heel wat van die be-
roepen blijft de krapte op de arbeidsmarkt aanwezig”, 
erkent Joke Van Bommel, woordvoerder VDAB. “Vaak 
heeft dat te maken met een competentiekloof tussen 
vraag en aanbod die niet plots weg is door de corona-
crisis.”
In de lijst van knelpuntberoepen, die overigens eerst-
daags een actuele versie krijgt, staan tientallen techni-
sche jobs. Dit zijn vijf heel nijpende technische beroe-
pen, met focus op de industrie. 

1. TECHNICUS ELEKTROMECHANICA
De categorie van technicus elektromechanica is een 
gegeerde categorie op de Vlaamse arbeidsmarkt. 
Hier vinden we ook zowat het knelpunt aller knelpunt-
beroepen: de technicus industriële installaties. Hij of zij 
onderhoudt, herstelt en installeert industrieel of tech-
nologisch materieel. Denk aan compressoren, motoren, 
pompen of transformatoren. Al wordt van deze techni-
cus vaak ook de planning en coördinatie van onder-
houds- of installatiewerkzaamheden verwacht. “Werk 
gegarandeerd”, klinkt het in een VDAB-brochure over 
dit beroep.
Binnen de beroepsgroep van de technicus elektrome-

chanica vinden we ook andere hardnekkige knelpunt-
beroepen. Denk aan de onderhoudstechnicus voor 
liften. Of aan de technicus communicatienetwerken. 
Beroepen waar allemaal ook de nodige scholing voor 
vereist is. En ervaring, dat vaak ook. 

2. ONDERHOUDSMECANICIEN
Een onderhoudsmecanicien staat in voor de goede 
werking van het mechanisch gedeelte van werktui-
gen, installaties en (al dan niet geautomatiseerd) 
productiemateriaal. Hij voert mechanisch onderhoud, 
revisie of renovatie uit. Eind vorige maand stonden 
er, volgens de VDAB, voor dit profiel in Vlaanderen 
nog een kleine 400 jobs open. Deze mecanicien is 
een knelpuntberoep omdat te weinig jongeren ervoor
kiezen, en eigenlijk ook voor techniek in het alge-
meen. Daarnaast worden de eisen inzake technische 
kennis ervoor alsmaar hoger.

3. ONDERHOUDSELEKTRICIEN
De onderhoudselektricien heeft als beroepsgroep 
evenzeer af te rekenen met te weinig geschoolde 
profielen. De voorbije jaren nam de technologie een 
vlucht, waardoor bijscholing noodzakelijk is. Boven-
dien werd het onderhoud veeleisender met de nodige 

attesten en veiligheidsregels die in acht moeten wor-
den genomen.

4. ELEKTROTECHNIEK
Ook de categorie van monteurs en installateurs in 
elektrotechniek is erg hot op de arbeidsmarkt. Voor-
al dan de job van industrieel elektrotechnisch instal-
lateur. Die installeert elektrische installaties in indus-
triële gebouwen en stelt ze in werking volgens de vei-
ligheidsregels. Het vergt specifieke vakkennis inzake 
elektriciteit en elektromechanica. Deze installateurs 
moeten namelijk ook plannen kunnen lezen en veilig-
heidsregels respecteren.

5. TEKENAAR-ONTWERPER
De tekenaar-ontwerper heeft een iets ander profiel. Hij 
of zij ontwerpt onderdelen en installaties op basis van 
technische documenten. Ook zij zijn intussen een vas-
te waarde in de top tien van knelpuntberoepen van de 
VDAB. En dit geldt zowel voor de tekenaar-ontwerper 
mechanica als de tekenaar-ontwerper elektriciteit & 
elektronica. Dit knelpuntberoep heeft ook af te reke-
nen met uitdagingen inzake de startopleiding, want er 
bestaan weinig specifieke opleidingen voor tekenaars.

William Visterin

Vijf grootste
knelpuntberoepen in techniek

“Het knelpunt
aller knelpuntberoepen

is de technicus
industriële installaties.

Werk gegarandeerd,
klinkt het daarover.” 

Jobadvertenties vind je zowel 
in dit weekendkatern als elke 
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.

Volgende week in Jobat:
Werken als ingenieur       

Deze week:
extra jobs voor technici 



VACATURE
ALGEMEEN 
DIRECTEUR (M/V/X) 
Welzijnsvereniging Sleutelzorg

Welzijnsvereniging Sleutelzorg zoekt een 
algemeen directeur die het strategisch 
management opneemt van onze voorzieningen 
voor ouderen en thuiszorgdiensten.

Ben jij de inspirerende leidinggevende 
die we zoeken?
Vind meer info op www.temse.be of schrijf je 
in voor onze virtuele infoavond op 1 februari.
Solliciteer ten laatste op 3 februari.

Zoekt voor de regio Vlaanderen 
een 10-tal

PROSPECTEURS - 
 VERTEGENWOORDIGERS 

(m/v/x)

We zoeken:
  Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van 

zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen
  Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en 

verzorgd voorkomen
  Communicatief
  Vlot taalgebruik
  Commerciële feeling
  Leeftijd van ondergeschikt belang
  In bezit van wagen
  Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag 

per maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
  Professionele opleiding en begeleiding
  Voltijdse betrekking met bediendecontract
  Aangename werksfeer
  Zeer goede toekomstperspectieven met 

doorgroeimogelijkheden
  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

Interesse? 
Mail dan uw uitgebreide CV met foto 

naar administratie@nsz.be t.a.v. de heer Rik Vervecken

Tekni-Plex Europe nv is een kunststofverwerkend bedrijf, gelegen 
in Erembodegem (Aalst) met productie voor industriële, cosmetische, 

farmaceutische en medische sectoren. Wij stellen een 350-tal mensen 
tewerk en zoeken momenteel nieuwe collega’s met sterke technische 

affiniteit:

LEIDINGGEVEND PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKEN
(2-ploegen of vaste nachtploeg, afhankelijk van je eigen voorkeur)

Opstart, oppuntstelling en optimalisatie van het volledige productieproces 
- aansturen van een team van 15 operatoren.

Min. bachelor diploma in de industriële wetenschappen - leidinggevende & 
technische competenties.

TECHNICI (mechanisch, elektrisch - 2-ploegen)
Onderhoudstechnieker: onderhoud aan het machinepark 

- mechanische herstellingen - metalen en kunststof onderdelen 
vervaardigen (CNC of conventioneel).

Storingstechnieker: opsporen/verhelpen van elektrische problemen en 
defecten - ombouwen en aanpassen van productiemachines en installaties.

Min. TSO-diploma in een technische richting - hands-on type - relevante 
ervaring is een pluspunt.

PROJECTINGENIEUR 
(dagwerk binnen een flexibele uurregeling)

Technische projecten (o.a. automatisatie van machines & installaties) 
coördineren vanaf concept tot implementatie en realisatie.

Min. bachelor diploma in de industriële wetenschappen - goede kennis van 
CAD of andere tekenprogramma’s - schoolverlaters welkom!

Aanbod en voordelen
Ontdek het snel via www.tekniplex.be/jobs

Solliciteren? Mail je CV naar inge.declercq@tekni-plex.com
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Projectcoördinator Bouw
Ondernemende en pragmatische leider met authentieke stijl

Bedrijfsinfo: Messiaen NV is een gespecialiseerd bouwbedrijf 
dat zich onderscheidt van klassieke aannemers door een unieke 
aanpak en een aanbod op maat. Als fl exibele en servicegerichte 
fi rma kunnen alle betrokken partijen in een B2B-relatie een excel-
lente ondersteuning verwachten in het vinden van een passende 
oplossing voor (ver)bouwvraagstukken: zuivere bouwactiviteiten, 
bouwtechnisch onderhoud, metaalconstructies, nutsvoorzienin-
gen, logistieke ondersteuning, etc. Via een geïntegreerd project-
management ontzorgt Messiaen klanten op een professionele 
en toegewijde manier en wij zoeken daarom een gedreven (m/v)

Functie: • Je coördineert projecten van A tot Z. Je neemt alle bouw-
disciplines in scope wanneer je diverse en gevarieerde opdrach-
ten op klantenmaat naar successen leidt. Zowel calculatie, werk-
voorbereiding, uitvoering als nazorg neem je met toewijding en 
oog voor perfectie op. Elk project kan rekenen op een uitstekende 
interne en externe coördinatie. Je bent het eerste aanspreekpunt 
en bouwt aan constructieve partnerships, zowel met klanten, 
onderaannemers, leveranciers als collega’s. Lopende werven laten 
je niet los. Je houdt de vinger aan de pols, pikt ad rem in en stuurt
proactief bij waar nodig. Als potentieel toekomstig lid van het 
managementteam zet je mee de richting uit voor verdere groei.

Profi el: • Je hebt een bouwkundig diploma op zak en enkele 
jaren relevante (project)ervaring. Technisch inzicht combineer je 
met een praktische doenersfocus. Coördineren met een nauw-
gezet oog voor details, maar ook met zicht op het grote geheel en 

rekening houdend met budget en timing, is jou op het lijf ge-
schreven. Als zelfstarter kan je ook anderen op sleeptouw nemen
of corrigeren waar nodig. Je neemt beslissingen en initieert prag-
matische acties. Als ambassadeur van de organisatie ben je ge-
kend in de markt als een degelijk en betrouwbaar aanspreekpunt.

Aanbod: • Een familiale en fi nancieel vermogende onderneming 
met een gezonde fi losofi e en uitstekende ervaring. Een omge-
ving waar waarden en persoonlijke aanpak verweven zijn met 
een professionele doenersmentaliteit. Je kan je schouders zetten 
onder gevarieerde en diverse projecten.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Lies Allegaert op +32 9 242 
53 28.
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Planner
Nauwkeurige en proactieve teamplayer met ervaring  
in planning

Bedrijfsinfo: Kingspan Light + Air wil een comfortabel, duur- 
zaam en vooral veilig binnenklimaat creëren, met op maat  
gemaakte totaaloplossingen voor rook- en warmteafvoer,  
detectie, ventilatie, daglicht en beveiliging. De divisie in België, 
Kingspan Light + Air Belgium, is een fusie van drie bedrijven,  
Argina Technics, Brakel Aero en Colt International, en zet  
projecten op binnen de gebouwentechniek van conceptfase  
tot en met uitvoering. Om de verdere professionalisering te 
ondersteunen zijn ze momenteel op zoek naar een (m/v):

Functie: • Je staat in voor de planning van de techniekers, mon-
teurs en onderaannemers voor de diverse nieuwbouwprojecten 
• Je behoudt het overzicht over de diverse projecten en neemt 
een ondersteunende rol op naar de verschillende projectleiders 
omtrent de projectplanning • Je onderhoudt een constructieve 
relatie met de techniekers, monteurs en onderaannemers 
en begeleidt hen in de voorziene planning • Je zorgt voor een  
correcte administratieve opvolging waarbij duidelijkheid en 
transparantie van belang zijn • Je denkt na over verbeteringen 
op het gebied van planning en onderneemt waar je kan de 
nodige acties • Je rapporteert aan de Operations Manager.

Profiel: • Je kan terugvallen op een relevante ervaring in 
planning, idealiter binnen een project- of serviceomgeving 
• Je toont je gestructureerd en planmatig. Je slaagt erin de 
planning te organiseren op een duidelijke en efficiënte wijze  

• Je neemt initiatief, bent hands-on en werkt accuraat naar  
resultaten toe in een veranderende omgeving • Je bent commu-
nicatief en interpersoonlijk sterk. Je kan je assertief opstellen, 
maar hecht veel belang aan goede relaties, intern en extern  
• Je bent Nederlandstalig en spreekt daarnaast goed Frans.

Aanbod: • Een modern en ambitieus groeibedrijf met een infor-
mele bedrijfscultuur, dat actief streeft naar een duurzaam, veilig 
en comfortabel leef- en werkklimaat • Een competitief loonpak-
ket aangevuld met extralegale voordelen.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? 
Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online. 
Vragen? Contacteer Gertjan Hoste op +32 9 242 53 51.



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 
van werven en houdt hierbij rekening met de vastgelegde 
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 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

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

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

CALCULATOR (M/V)

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

Functieomschrijving
Uw opdracht :
• Nieuwe projecten analyseren;
• De bouwkosten berekenen op basis van een ondertekend project;
• De meetstaten indien nodig aanpassen.

Uw profiel :
• Een bachelordiploma in de bouw, architectuur of gelijkwaardig  
 door ervaring;
• Een sterk analytisch vermogen hebben;
• Een goede kennis hebben van de huidige bouwnormen;
• Interesse hebben in kostenberekeningen;
• Dynamisch, punctueel en ambitieus zijn;
• Gemotiveerd zijn.

Ons aanbod :
• Een zeer aantrekkelijk salarispakket;
• Een contract als bediende of als zelfstandige;
• De mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een bedrijf in volle  
 groei
• De mogelijkheid om van thuis uit te werken;
• Een uitstekende werksfeer binnen een jong en tweetalig team pal  
 op de taalgrens
• Plaats tewerkstelling: Oreye (dichtbij Sint-Truiden en Tongeren +  
 vlotte verbinding met de E40)

Heeft u interesse?
Stuur dan uw cv en met motivatiebrief naar  
sollicitatie@woningencompere.be met de vermelding « calculator ».

 
Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.

Volgende week in Jobat:
Werken als ingenieur        

Technici en hun cv: drie tips

1. BONDIG EN RELEVANT
De tips voor een goed cv zijn grotendeels voor iedereen 
hetzelfde, of je nu bediende bent of technische medewerker. 
“Een cv moet to the point zijn en bondig. En ook relevant en 
aangepast aan de vacature”, stelt Rob Peeters, loopbaan-
begeleider bij Passion for Work. Voor technici gaat het dan 
bijvoorbeeld om de technieken die ze beheersen op maat 
van de betreffende job.

2. SOFT SKILLS VERMELDEN
Technischere profielen besteden in hun cv vaak minder aan-

dacht aan soft skills. “Onterecht”, vindt Peeters. “Die zijn vaak 
ook heel belangrijk voor een werkgever. Ik denk bijvoorbeeld 
aan stiptheid, samenwerking, leergierigheid of hulpvaardig-
heid.” 

3. VERMELD JE TRAININGEN
Als technicus mag je zeker ook je trainingen en certificaten 
vermelden. “Vaak worden er regelmatig bijscholingen of 
opfrissingscursussen gevolgd. Een korte lijst van de meest 
relevante is zeker het vermelden waard. Hierdoor weet een 
nieuwe werkgever dat hij in deze topics niet onmiddellijk 

moet investeren. En 
ook dat er ruimte is 
om nog andere ken-
nis bij te schaven.”  
(WiVi)

Lees de volle-
dige cv-tips op 
jobat.be/actua

Ook techniekers hebben een curriculum vitae. Maar in zo’n cv benadrukken zij dan best hun technische skills en 
gevolgde opleidingen. Enkele tips.

Als kind al had de juf een boontje voor jou. Hoe kon 
het ook anders? Huiswerk was altijd netjes gemaakt. 
Opdrachten waren (ruim) op tijd af. Je schoolbank 
was een toonbeeld van orde. En in de klas werkte je 
enthousiast mee. Die e�  ciëntie! Dat dynamisme! Ze 
waren er toen al. Geen wonder dat jij ook vandaag 
het toonbeeld bent op kantoor. Collega’s en klanten 
dragen jou op handen. En terecht.  

Goesting in een 
administratieve job 
op de eerste rij? www.asap.be/nl/jobs/

administratie-onthaal

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
ADMINISTRATIE? 
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Manager Productie & Onderhoud 
Peoplemanager met passie voor techniek en processen 

Bedrijfsinfo: ForFarmers is de Europese marktleider in de 
veevoederindustrie. Met circa 2.600 medewerkers in de diverse 
sites in Nederland (HQ, beursgenoteerd), Polen, Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk en België realiseert de groep een afzet van 
10,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis en een omzet van 
€2,5 miljard (2019). Met hun totaalaanpak leveren ze voer én 
advies voor een beter rendement en een gezondere veestapel. 
For the Future of Farming. In het kader van hun verdere groei, is 
ForFarmers vandaag op zoek naar een (m/v)

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor een efficiënt, veilig en 
kwalitatief productiebeleid, en voor het lanceren en opvolgen 
van de engineeringprojecten (capex) en de onderhoudsstrate-
gie op de productiesites in Izegem en Ingelmunster • Samen 
met de teamleaders manage je de bulkproductie en het zak-
goedmagazijn, rekening houdend met de noden van klanten 
en andere departementen, en in lijn met de bedrijfsstrategie 
• Samen met de technische teams werk je aan preventieve en 
predicatieve onderhoudsplannen. Je coacht deze 5 specialisten 
o.l.v. de Onderhoudscoördinator • Je staat in voor het bepalen 
van investeringen en verbeterprojecten om optimaliseringen te 
realiseren inzake kwaliteit, veiligheid, kostenefficiëntie en utili- 
satiegraad • Je rapporteert aan de Operations Manager. 

Profiel: • Master of bachelor in ingenieurswetenschappen. 
Ervaring in en passie voor het aansturen van een team is een 

must • Ondernemend, pragmatisch en hands-on. Door jouw 
frequente aanwezigheid op de werkvloer creëer je betrokken- 
heid en versterk je de communicatie tussen de teams • Je 
spreekt vlot Nederlands en Engels. 

Aanbod: • Een informele werksfeer in een no-nonsense en 
ambitieuze cultuur. Werken in een internationaal groeiende 
onderneming, volop in beweging en met een duidelijke toe-
komstvisie en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Wij 
zetten ons in voor the Future of Farming. Jij ook? 

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Ine Callens op +32 9 242 
54 05.

GF Piping Systems 
werft aan!

• Accountmanager Cooling
• Business Developer Utility

Maak deel uit van ons gemotiveerd team te Sint-Pieters-Leeuw 

waar de klant, onze eigen medewerkers, innovatie en duurzaam-

heid vooropstaan.

Solliciteer via jobs.hudsonsolutions.com
Vragen? Contacteer Annelies Vanderbauwhede op +32 9 243 89 52.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met
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GF Piping Systems 
werft aan!
• 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.

Sustainability Innovation
Customer & Employee

Training
Customer & Employee

Care

www.gfps.com/be

www.gfps.com/be

Hogeschool PXL 
heeft

 volgende vacatures
 

OPLEIDINGSHOOFD 
BEELDENDE  

KUNSTEN

OPLEIDINGSHOOFD 
JOURNALISTIEK

Bekijk 
onze vacatures:
www.pxl.be/jobs

Profiel:

Functie: 

Aanbod:

Interesse?

Konhef, een erkend 
controle-organisme, 
voert sinds 1932 
wettelijke keuringen 
en controles uit voor 
de veiligheid van 
hefwerktuigen en 
liften.

Om onze groei 
verder te 
verzekeren, zoeken 
wij (m/v):

 AANBOD  • Glijdende uren (38u/week) • 
Aantrekkelijke verloning en verlofregeling 
(tot 40 dagen) • Eco- en maal� jdcheques 
• Smartphone • Hospitalisa� e-en groeps-
verzekering • Woon-werkvergoeding, 
fi etsvergoeding • Opleidingsmogelijk-
heden • Goede work-lifebalans 

Intradura (Drogenbos) zoekt een: 

COÖRDINATOR LOGISTIEK

• Gemo� veerd, proac� ef en hands-on?
• Een communica� eve ‘people manager’?
• Goed in analyse en procesverbetering?
• Een passie voor logis� ek en transport?
• Klaar om de werking, de con� nuïteit en de 

kwaliteit van de logis� eke afdeling te bewaken?

Surf naar www.intradura.be/vacatures en solliciteer!

JOUW LOOPBAAN OOK

JOUW AFVAL IS BIJ ONS IN GOEDE HANDEN 

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

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

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

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

We zoeken:
  Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van 

zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen
  Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en 

verzorgd voorkomen
  Communicatief
  Vlot taalgebruik
  Commerciële feeling
  Leeftijd van ondergeschikt belang
  In bezit van wagen
  Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag 

per maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
  Professionele opleiding en begeleiding
  Voltijdse betrekking met bediendecontract
  Aangename werksfeer
  Zeer goede toekomstperspectieven met 

doorgroeimogelijkheden
  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

naar administratie@nsz.be t.a.v. de heer Rik Vervecken

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE



DIRECTEUR RUIMTE 
(A5a – A5b)
Functie: je geeft leiding aan de afdeling Ruimte die instaat voor alle 
grondgebieds zaken en beheer van het openbaar domein van de stad.

COÖRDINATOR  
HR EN LOOPBAANBEHEER 
(A1a – A3a)
Functie: je coördineert en leidt de dienst en zorgt zo voor een uitstekend  
personeelsbeleid en -beheer binnen Stad Tielt.

COÖRDINATOR WEGEN 
(B1 – B3)
Functie: je coördineert de dienst openbaar domein die ervoor zorgt dat werken 
in eigen beheer zo efficiënt mogelijk verlopen.

2 MAATSCHAPPELIJK WERKERS 
(B1 – B3)   
Functie: je zorgt ervoor dat elke inwoner het recht krijgt op maatschappelijke 
dienstverlening door hen te ondersteunen bij probleemsituaties.

                    
AANBOD: salaris volgens schalen • relevante anciënniteit wordt volledig  
verrekend (je kan contact opnemen met de dienst HR & Loopbaanbeheer voor 
een simulatie van jouw loon) • eindejaarstoelage en dubbel vakantiegeld • 
maaltijdcheques van 7,5 euro per (volledige) dag • hospitalisatieverzekering • 
terugbetaling woon-werkverkeer • volledige terugbetaling van het openbaar 
vervoer • fietsvergoeding: 0,24 eurocent per kilometer

INTERESSE?  Voor de volledige functiebeschrijvingen en meer informatie  
kan je terecht bij CC Select via www.ccselect.be/vacatures - 02 467 35 40 -  
jobs@ccselect.be.

SOLLICITEREN kan uiterlijk tot 15 februari 2021 elektronisch via  
https://ccselect.probisgroup.be/vacatures/.

STAD TIELT werft aan (m/v):

WIJ ZOEKEN JOU!

Diensthoofd Samenleven contractueel · onbepaalde duur · niveau A1a -A3a

Werkleider Wegen contractueel · onbepaalde duur + aanleg werfreserve van 2 jaar · C4-C5

Ga jij de uitdaging aan om mee te bouwen aan een sterke, positieve samenleving in Denderleeuw? Kan je 

professioneel advies geven op vlak van integratie, inclusie, buurtwerk, onderwijsopbouwwerk, …? Bouw 

je vlot een netwerk uit om concrete acties op touw te zetten in overleg met interne en externe partners? 

Bekijk dan snel onze functiebeschrijving en wie weet versterk jij binnenkort ons team! 

Je stuurt de medewerkers van de dienst aan, biedt ondersteuning, coacht en adviseert. Je hebt een masterdiplo-

ma of universitair diploma.

Denderleeuw heeft bijna 200 straten. Het team Wegen staat in voor het onderhoud, de herstellingen en 

wegmarkeringen van al deze straten. Ga jij de uitdaging aan om dit met een gedreven team van arbeiders 

in goede banen te leiden? Schrikken leidinggeven, het organiseren en opvolgen van wegenprojecten jou 

niet af en durf je zelf ook de handen uit de mouwen te steken? Dan ben jij misschien de persoon die wij 

zoeken! 

Je bent in het bezit van een hoger secundair diploma (of daarmee gelijkgesteld). Je hebt bij voorkeur een tech-

nische achtergrond en enige ervaring als ploegbaas/leidinggevende.

Ruim pakket aan extralegale voordelen (o.a .maaltijdcheques, 2de pensioenpijler,…) & een gunstige 

verlofregeling ! Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om jouw geslacht, leeftijd, 

origine, beperking, ....

Interesse? Solliciteer uiterlijk voor 29 januari 2021 via www.denderleeuw.be/vacatures 

FU
N

CT
IE

IN
TE

RE
SS

E?

 Je werkt commercieel ondersteunend voor 
onze klanten, reageert accuraat en snel. 
 Met plezier geef je onder andere alle 
orders in ons ERP-systeem in.
 De update van Excel-bestanden en andere,
kleinere taken, zorgen voor afwisseling in je 
takenpakket.

AA
N

BO
D Welkom in ‘the world of timber’.

Je krijgt een voltijdse functie bij een  
modern bedrijf dat draait om hout:  
een warm, trendy en authentiek product. 
Reken op toffe collega’s, een familiale sfeer 
en een aantrekkelijk loon dat matcht met je 
talent, opleiding en ervaring.

Stuur je cv en motivatiebrief naar  
Ago International: info@ago.be 
Vragen over deze vacature? Bel gerust naar 
056 22 80 64

Kom jij ons team in  
Oostende versterken?

Ago International garandeert een discrete en snelle behandeling  
van je kandidatuur. De selectie gebeurt in exclusieve samen werking  
met Ago International. www.ago.be

 Je hebt oog voor detail en beschikt over 
een gezonde dosis commerciële flair.
 Je hebt zin voor organisatie en stress heeft 
geen vat op jou.
 Je hebt een no-nonsenseaanpak.
 Je drukt je vlot uit in het Frans en Engels.
 Je bent positief, ambitieus en wil graag 
doorgroeien.

PR
O

FI
EL

Allround administratief 
commercieel bediende

Als onderdeel van  
onze continue groei zijn  
we op zoek naar een 
gemotiveerde: 

Lemahieu Group is een dynamische, familiale bedrijvengroep met meerdere vestigingen in  
Vlaanderen. Als industrieel toeleverancier voor de hout -en platensector realiseren we een omzet 
van 87 miljoen euro. Onze solide reputatie danken we aan een innovatieve denkwijze en continu 
streven naar kwaliteit.  

www.lemahieugroup.be

Hogeschool PXL 
heeft

 volgende vacatures
 

OPLEIDINGSHOOFD 
BEELDENDE  

KUNSTEN

OPLEIDINGSHOOFD 
JOURNALISTIEK

Bekijk 
onze vacatures:
www.pxl.be/jobs

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



Functie
Je stimuleert en garandeert de gezamenlĳ ke ontwikkeling van onze visie op de 
ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Je faciliteert, 
begeleidt en coacht de inhoudelĳ ke initiatieven binnen de ondersteuningsvormen. 
Je netwerkt binnen sectorale en intersectorale samenwerkingsverbanden. 

Profi el
Wĳ  zoeken een enthousiaste collega met een ortho-agogisch/pedagogisch gericht 
masterdiploma. Ervaring in een leidinggevende functie, een brede maatschappelĳ ke 
interesse en een hart voor personen met een beperking zĳ n noodzakelĳ k. Je hebt het 
coachen en leidinggeven in jou, je bent breeddenkend, creatief en vooral verbindend. 
Goede communicatieve vaardigheden zĳ n een evidentie. 

Aanbod
Een uitdagende en gevarieerde functie in een mensgerichte en 
vooruitstrevende organisatie. In een aangename, respectvolle werksfeer 
neem je een betekenisvolle rol op voor de personen die we 
ondersteunen en je collega’s. Een contract onbepaalde duur met 
een competitief verloningspakket. Je werkt, vanuit het woonpark 
in Poperinge, nauw samen met de andere directieleden en alle 
afdelingsteams. 

Voor bĳ komende inlichtingen, 
contacteer Bart Vallaeys op het nr. 057 344 255.
Geïnteresseerd?
Mail een gemotiveerde sollicitatiebrief 
met cv tegen 19 februari 2021 naar 
bart.vallaeys@delovie.be.

www.delovie.be

De Lovie vzw is een sociale organisatie actief in heel de Westhoek. 
Zowel thuis als in onze locaties ondersteunen wĳ  kinderen, jongeren en 
volwassenen met een beperking. Samen met hen, en wie voor hen belangrĳ k 
is, bouwen we aan kwaliteit van leven en een sterk netwerk verweven met de 
samenleving.

Wĳ  hebben een vacature voor een voltĳ ds:

ORTHO-
AGOGISCH 
DIRECTEUR (m-v-x)

De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai werft aan:       

EEN PROJECTCOÖRDINATOR/TRICE (M/V)

Volledige functiebeschrijving, vereiste competenties en 
kwalificaties vindt u terug op: 
https://eurometropolis.eu/nl/jobs/
 
Indienen van de kandidaturen: 
19 februari 2021, om 12u.

De kandidatuur omvat:
- een motivatiebrief in het Frans en in het Nederlands
- een CV

De kandidaturen dienen te worden verstuurd naar 
volgend adres:
Dhr. Rudy Demotte
Voorzitter Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
Doorniksestraat 63
BE-8500 Kortrijk

Een kopie dient verplicht te worden verstuurd 
per e-mail aan:
Loic.delhuvenne@eurometropolis.eu 

www.limburg.be/vacatures
#limburgbevacatures 

provincie Limburg
Universiteitslaan 1

BE-3500 Hasselt
limburg.be/vacatures

Wil je meewerken aan de uitbouw 
van het provinciale bestuur? 
Wij zoeken dynamische collega’s  
om onze teams te versterken!
Coördinator dienst Landbouw en Platteland (1)
- Masterdiploma
- Contractueel – voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 170,07 en maximum 5 252,02 euro

Omgevingsambtenaar Milieu (2)
- Masterdiploma
- Contractueel – voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 170,07 en maximum 5 252,02 euro

Toezichter Waterlopen (3)
- Bachelordiploma
- Contractueel – voltijds
- Belg zijn
- Brutomaandwedde: minimum 2 509,94 en maximum 4 229,17 euro 

Droogtecoördinator (1)
- Masterdiploma
- Contractueel – voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 170,07 en maximum 5 252,02 euro

Businessanalist ICT (2)
- Bachelordiploma
- Contractueel – voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 2 509,94 en maximum 4 229,17 euro

Infrastructuurbeheerder ICT (2)
- Bachelordiploma of slagen voor een niveautest
- Contractueel – voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 2 509,94 en maximum 4 229,17 euro 

Jurist (3)
- Masterdiploma Rechten
- Contractueel – voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 170,07 en maximum 5 252,02 euro

Ons aanbod
- Flexibele werkuren (tussen 7 en 19 u.) voor een perfecte privé-werkbalans
- 35 vakantiedagen
- Aantrekkelijke pensioenregeling
- Maaltijdcheques
- Gratis hospitalisatieverzekering
- Stimulansen voor duurzaam woon-werkverkeer
- Opleidingsmogelijkheden

Surf naar www.limburg.be/vacatures voor meer informatie over de functies  
en de selectieprocedures of neem contact op via vacatures@limburg.be of  
tel. 011 23 78 37.

Is één van deze jobs op jouw lijf geschreven?
Bezorg dan uiterlijk 1 februari 2021 jouw motivatiebrief, cv en een kopie  
van je diploma aan de Directie HRM, vacatures@limburg.be. Vermeld duidelijk 
voor welke functie je solliciteert.

Ontdek je job bij de provincie Limburg!
Wil je samenwerken met toffe collega’s? Sta je met plezier Limburgers te woord? 
Wil je groeien in je functie? Wil je een stempel drukken op Limburg? Dan is werken 
bij de provincie Limburg of één van haar instellingen zeker iets voor jou. 

We selecteren op basis van je competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, 
etnische afkomst, geloof of handicap.



Christeyns NV in Gent, een familiale groep, werd  70 jaar geleden opgericht en is inmiddels 
uitgegroeid tot een internationaal georganiseerde detergenten en chemicaliën groep met meer dan 
1000 medewerkers, actief in meer dan 30 landen en een omzet van meer dan 350 miljoen euro.  De 
combinatie van een sterke positionering als business partner op de B2B markt, en een reeks geslaagde 
overnames, heeft ervoor gezorgd dat Christeyns een internationale speler is geworden in de top van 
de markt. 

De producten van het bedrijf vinden hun afzet in o.a. de professionele markt van de industriële 
wasserijen, de professionele hygiëne,  de voedingsindustrie, ...

Christeyns kenmerkt zich door een sterke servicegerichtheid en technische expertise bij zijn klanten 
op het terrein. Om zijn verdere groei te ondersteunen is het bedrijf op zoek naar een (m/v/x):

De functie:

• Vanuit de sales en de interne diensten op 
het hoofdkantoor word je uitgestuurd voor 
technische interventies bij voedingsbedrijven 
en industriële wasserijen.

• Vanuit je passie voor techniek ben je mee 
verantwoordelijk voor het plaatsen, herstellen 
en onderhouden van automatische doseer-
installaties. Je leest elektrische schema’s en je 
kan overweg met schakeltechniek en PLC.

• Je hebt een hands-on mentaliteit en houdt 
de focus op veilig werken. Je houdt steeds 
voor ogen dat je een ambassadeur bent voor 
Christeyns op de plaatsen waar je komt.

• Je werkt nauw samen met het commerciële 
team en je collega techniekers.
Je rapporteert aan de engineering manager 
België/Luxemburg. 

Jouw pro
 el: 

• Je bent eerst en vooral een uitstekende tech-
nieker met een stevige kennis van elektrotech-
niek en/of industriële onderhoudstechnieken.

• Je werkt zowel zelfstandig als in team en werkt 
vanuit je thuisbasis.

• Je hebt voldoende kennis van de tweede 
landstaal om je klanten te begrijpen.

Geboden:

• De kans om te werken in een succesvol
en stabiel bedrijf. 

• De mogelijkheid om je te ontwikkelen in een 
brede waaier van technieken en te groeien op 
het vlak van positie en verantwoordelijkheden.

• Een grote mate van autonomie. 

• Een competitief verloningspakket met inbegrip 
van een bedrijfswagen.

FIELD-SERVICETECHNIEKER
MET DOORGROEIPOTENTIEEL

Laat deze opportuniteit niet voorbijgaan en stuur je cv naar jobs@christeyns.com

www.christeyns.com

FIELD-SERVICETECHNIEKER

ROB-tv ZOEKT SOCIAL MEDIA REDACTEUR

ROB-tv
Televisie van bij ons, dat is ROB-tv. Als onderdeel van mediagroep MEDIAHUIS is ROB-tv hét ankerpunt van en voor elke Oost-Brabander. Elke dag 
brengen we die regio, in al zijn vormen en aspecten, tot bij jou. Om die missie mee tot een goed einde te brengen, zijn we op zoek naar een social 
media redacteur. 

Functieomschrijving
Je maakt deel uit van de redactie van ROB-tv. Je bent verantwoordelijk voor al onze content op alle online platformen.
Je bent creatief en kan voor elk kanaal het juiste bericht maken. Je bent handig met video en tekst en weet bij elke kijker de juiste snaar te raken.
Je bent altijd op zoek naar relevant regionieuws. Je kan snel veel informatie verwerken en pikt er net dat uit wat voor elke Oost-Brabander 
belangrijk is. 
Je hebt oog voor dat ene beeld dat het verschil maakt en voelt aan wat kijkers interesseert. Je kent de regio op je duimpje.

Profiel
Je bent creatief, stipt en communicatief.
Je bent stressbestendig en respecteert deadlines. 
Je bent zelfstandig, georganiseerd en je kan planmatig werken. 
Je kan mensen rondom jou motiveren om mee te werken aan onze online ontwikkeling
Je doet werk voor anderen het zien
Je staat op en gaat slapen met social media
Je bent bereid je bij te scholen en te werken op onregelmatige uren en in het weekend
Je hebt een scherpe pen en schrijft correct
Je kent Oost-Brabant op je duimpje, weet wat er reilt en zeilt in de regio en bouwt een goed netwerk uit. Je woont in de regio of bent bereid er te 
komen wonen.
Je hebt een neus en een hart voor nieuws

Wij bieden
Een gevarieerde en boeiende job in een dynamische werkomgeving.

Hoe solliciteren?
Stuur je cv met recente foto van jezelf en motivatiebrief vóór 31 januari 2021 naar jobs@ROBtv.be. Bezorg via Wetransfer ook een bijdrage waarin je 
een recent regionaal thema uitwerkt voor een sociaal kanaal naar keuze.  

“De wegen, paden en bermen onderhouden 
en verbeteren waar je zelf elke dag passeert, 
geeft voldoening. Het is een afwisselende 
job, want we werken soms ook mee aan 
evenementen en als het vriest trekken we er 
met de strooiwagen op uit.”

THIERRY DEDEYNE, 
TECHNISCH ASSISTENT WEGENIS EN LOGISTIEK

Wij zoeken:

Op zoek naar 
een job met pit?

een arbeider wegen
• Je onderhoudt en verbetert de 

gemeentelijke wegen, bermen, 
voet- en fi etspaden.

• Je plaatst wegsignalisaties. 
• Je biedt logistieke ondersteuning bij 

gemeentelijke evenementen.

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 
02 785 33 44 of via personeelsdienst@overijse.be. 

Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de 
selectie procedure op www.overijse.be/jobs. 
Solliciteren kan tot en met 16 februari 2021.

TECHNISCH ASSISTENT WEGENIS EN LOGISTIEK• Je plaatst wegsignalisaties. 
• Je biedt logistieke ondersteuning bij 

gemeentelijke evenementen.

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

www.asap.be/nl/jobs/operator

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?



BEELDENDE  
KUNSTEN

OPLEIDINGSHOOFD 
JOURNALISTIEK

Bekijk 
onze vacatures:
www.pxl.be/jobs

Aanbod: • Een grondige opleiding en regelmatige bijscholing 
• Een aangename KMO-werksfeer met behulpzame collega’s 
• Een aantrekkelijke bezoldiging • Vergoeding van 
verplaatsingskosten en onkosten • Familiale hospitalisatie-
verzekering • Permanente ondersteuning • Goed evenwicht werk-
privé • Stabiele en gevarieerde job in een sector in ontwikkeling.

Interesse? Bezorg je sollicitatiebrief aan Konhef,
t.a.v. dhr. V. Deckers, Gijzelaarsstraat 7-9-11, 2000 Antwerpen.
info@konhef.be | www.konhef.be

wij (m/v):

 AANBOD  • Glijdende uren (38u/week) • 
Aantrekkelijke verloning en verlofregeling 
(tot 40 dagen) • Eco- en maal� jdcheques 
• Smartphone • Hospitalisa� e-en groeps-
verzekering • Woon-werkvergoeding, 
fi etsvergoeding • Opleidingsmogelijk-
heden • Goede work-lifebalans 

Intradura (Drogenbos) zoekt een: 

COÖRDINATOR LOGISTIEK

• Gemo� veerd, proac� ef en hands-on?
• Een communica� eve ‘people manager’?
• Goed in analyse en procesverbetering?
• Een passie voor logis� ek en transport?
• Klaar om de werking, de con� nuïteit en de 

kwaliteit van de logis� eke afdeling te bewaken?

Surf naar www.intradura.be/vacatures en solliciteer!

JOUW LOOPBAAN OOK

JOUW AFVAL IS BIJ ONS IN GOEDE HANDEN 

Voor de afdeling Ruimte, die de diensten Omgeving, 

Openbare werken, Mobiliteit, Gebouwen en Loods omvat, 

zoeken wij:

Ruim pakket aan extralegale voordelen! De richting van je studie en je eventuele ervaringen 

kunnen een meerwaarde zijn, maar we kijken veel meer naar je leergierigheid, motivatie en 

interesse! Opleidingen worden sowieso voorzien.

Je staat in voor de voorbereiding van werken in eigen beheer, registraties in het GIS systeem, 

het rioleringsnetwerk en het zoneringsplan • Voltijds • Diploma secundair onderwijs • 4 jaren 

relevante ervaring • C4-C5.

Je staat in voor de taken en projecten rond wegen, riolering en onderhoudswerken van gebouwen 

• Voltijds • Bachelor • B1-B3.

Deskundige Technische dienst

Technisch Administratief medewerker

Lokaal Bestuur Hoeilaart zoekt 
nieuwe medewerkers.

Interesse: Stuur jouw cv + brief ten laatste op 21 februari 2021:

•  per mail naar personeelsdienst@hoeilaart.be

•  online via https://www.hoeilaart.be/sollicitatieformulier

•  per afgifte aan of per post naar Gemeentebestuur Hoeilaart, t.a.v. 

Personeelsdienst, Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart. 

Meer weten over het loon, bijkomende voordelen en aanwervingsvoorwaarden: 

https://www.hoeilaart.be/vacatures-bij-gemeente-en-ocmw.

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

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

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

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

Zoekt voor de regio Vlaanderen 
een 10-tal

PROSPECTEURS - 
 VERTEGENWOORDIGERS 

(m/v/x)

We zoeken:
  Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van 

zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen
  Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en 

verzorgd voorkomen
  Communicatief
  Vlot taalgebruik
  Commerciële feeling
  Leeftijd van ondergeschikt belang
  In bezit van wagen
  Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag 

per maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
  Professionele opleiding en begeleiding
  Voltijdse betrekking met bediendecontract
  Aangename werksfeer
  Zeer goede toekomstperspectieven met 

doorgroeimogelijkheden
  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

Interesse? 
Mail dan uw uitgebreide CV met foto 

naar administratie@nsz.be t.a.v. de heer Rik Vervecken

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE

Hogeschool PXL 
heeft

 volgende vacatures
 

OPLEIDINGSHOOFD 
BEELDENDE  

KUNSTEN

OPLEIDINGSHOOFD 
JOURNALISTIEK

Bekijk 
onze vacatures:
www.pxl.be/jobs

Profiel: • Je beschikt over het diploma A2/3e graad TSO 
elektromechanica, elektriciteit - elektronica of mechanica 
• Je bent dynamisch en kan zelfstandig werken met een 
groot verantwoordelijkheidsbesef • Enkele jaren ervaring in 
montage of onderhoudsfunctie is een pluspunt 
• Je bent in het bezit van een eigen wagen.

Functie: Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
periodieke controles van liften en hefwerktuigen in privé- en 
nijverheidsgebouwen.

INSPECTEURS/TECHNICI
ELEKTROMECHANICA

Aanbod: • Een grondige opleiding en regelmatige bijscholing 
• Een aangename KMO-werksfeer met behulpzame collega’s 
• Een aantrekkelijke bezoldiging • Vergoeding van 
verplaatsingskosten en onkosten • Familiale hospitalisatie-
verzekering • Permanente ondersteuning • Goed evenwicht werk-
privé • Stabiele en gevarieerde job in een sector in ontwikkeling.

Interesse? Bezorg je sollicitatiebrief aan Konhef,
t.a.v. dhr. V. Deckers, Gijzelaarsstraat 7-9-11, 2000 Antwerpen.
info@konhef.be | www.konhef.be

Konhef, een erkend 
controle-organisme, 
voert sinds 1932 
wettelijke keuringen 
en controles uit voor 
de veiligheid van 
hefwerktuigen en 
liften.

Om onze groei 
verder te 
verzekeren, zoeken 
wij (m/v):

REGIO’S: BRUSSEL / VLAAMS-BRABANT (EN MECHELEN)

BEDIENDECONTRACT VAN ONBEPAALDE DUUR

 AANBOD  • Glijdende uren (38u/week) • 
Aantrekkelijke verloning en verlofregeling 
(tot 40 dagen) • Eco- en maal� jdcheques 
• Smartphone • Hospitalisa� e-en groeps-
verzekering • Woon-werkvergoeding, 
fi etsvergoeding • Opleidingsmogelijk-
heden • Goede work-lifebalans 

Intradura (Drogenbos) zoekt een: 

COÖRDINATOR LOGISTIEK

• Gemo� veerd, proac� ef en hands-on?
• Een communica� eve ‘people manager’?
• Goed in analyse en procesverbetering?
• Een passie voor logis� ek en transport?
• Klaar om de werking, de con� nuïteit en de 

kwaliteit van de logis� eke afdeling te bewaken?

Surf naar www.intradura.be/vacatures en solliciteer!

JOUW LOOPBAAN OOK

JOUW AFVAL IS BIJ ONS IN GOEDE HANDEN 

Voor de afdeling Ruimte, die de diensten Omgeving, 

Openbare werken, Mobiliteit, Gebouwen en Loods omvat, 

zoeken wij:

Ruim pakket aan extralegale voordelen! De richting van je studie en je eventuele ervaringen 

kunnen een meerwaarde zijn, maar we kijken veel meer naar je leergierigheid, motivatie en 

interesse! Opleidingen worden sowieso voorzien.

Je staat in voor de voorbereiding van werken in eigen beheer, registraties in het GIS systeem, 

het rioleringsnetwerk en het zoneringsplan • Voltijds • Diploma secundair onderwijs • 4 jaren 

relevante ervaring • C4-C5.

Je staat in voor de taken en projecten rond wegen, riolering en onderhoudswerken van gebouwen 

• Voltijds • Bachelor • B1-B3.

Deskundige Technische dienst

Technisch Administratief medewerker

Lokaal Bestuur Hoeilaart zoekt 
nieuwe medewerkers.

Interesse: Stuur jouw cv + brief ten laatste op 21 februari 2021:

•  per mail naar personeelsdienst@hoeilaart.be

•  online via https://www.hoeilaart.be/sollicitatieformulier

•  per afgifte aan of per post naar Gemeentebestuur Hoeilaart, t.a.v. 

Personeelsdienst, Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart. 

Meer weten over het loon, bijkomende voordelen en aanwervingsvoorwaarden: 

https://www.hoeilaart.be/vacatures-bij-gemeente-en-ocmw.

Mijn zwaarste 
dagen?  
De eerste 
5 na het weekend.

In elk van ons zit een Ludo. Dat 

gefrustreerde stemmetje dat knaagt 

aan je werkgeluk. Hoor je hem 

tegenwoordig net iets te vaak? Kijk 

dan eens op jobat.be. Daar vind je 

vacatures voor een job die écht bij je 

past of tips en inspiratie om weer vrolijk 

te worden van je huidige job.

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Stad Bilzen legt een WERVINGSRESERVE aan  
voor de functie van: 

TECHNISCH ASSISTENT  
GARAGE

Graad Dv – voltijds – contractueel 

 Profiel Je voert samen met je collega’s onderhouds- en 
herstellingswerken uit van de voertuigen, zware 
machines en materieel. Je zorgt mee voor een 
vlot draaiend wagenpark en voor tevreden interne 
klanten.

 Voorwaarden  Functierelevante ervaring strekt tot aanbeveling. 

 Loon  Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante 
ervaring en anciënniteit) tussen 1.929,60 en  
3.003,22 euro, aangevuld met extralegale voordelen.

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 27 januari 2021  
door je sollicitatiebrief, cv en een kopie van je 
diploma te versturen naar de stad Bilzen, t.a.v. 
Personeelsdienst, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen 
of via e-mail naar vacatures@bilzen.be. 

Raadpleeg de volledige functiekaart  
op www.bilzen.be.



Functie
Je stimuleert en garandeert de gezamenlĳ ke ontwikkeling van onze visie op de 
ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Je faciliteert, 
begeleidt en coacht de inhoudelĳ ke initiatieven binnen de ondersteuningsvormen. 
Je netwerkt binnen sectorale en intersectorale samenwerkingsverbanden. 

Profi el
Wĳ  zoeken een enthousiaste collega met een ortho-agogisch/pedagogisch gericht 
masterdiploma. Ervaring in een leidinggevende functie, een brede maatschappelĳ ke 
interesse en een hart voor personen met een beperking zĳ n noodzakelĳ k. Je hebt het 
coachen en leidinggeven in jou, je bent breeddenkend, creatief en vooral verbindend. 
Goede communicatieve vaardigheden zĳ n een evidentie. 

Aanbod
Een uitdagende en gevarieerde functie in een mensgerichte en 
vooruitstrevende organisatie. In een aangename, respectvolle werksfeer 
neem je een betekenisvolle rol op voor de personen die we 
ondersteunen en je collega’s. Een contract onbepaalde duur met 
een competitief verloningspakket. Je werkt, vanuit het woonpark 
in Poperinge, nauw samen met de andere directieleden en alle 
afdelingsteams. 

Voor bĳ komende inlichtingen, 
contacteer Bart Vallaeys op het nr. 057 344 255.
Geïnteresseerd?
Mail een gemotiveerde sollicitatiebrief 
met cv tegen 19 februari 2021 naar 
bart.vallaeys@delovie.be.

www.delovie.be

De Lovie vzw is een sociale organisatie actief in heel de Westhoek. 
Zowel thuis als in onze locaties ondersteunen wĳ  kinderen, jongeren en 
volwassenen met een beperking. Samen met hen, en wie voor hen belangrĳ k 
is, bouwen we aan kwaliteit van leven en een sterk netwerk verweven met de 
samenleving.

Wĳ  hebben een vacature voor een voltĳ ds:

ORTHO-
AGOGISCH 
DIRECTEUR (m-v-x)

KNOKKE-HEIST.BE/VACATURES

SEIZOEN 2021 
GEMEENTEBESTUUR
KNOKKE-HEIST  

STUDENTENJOBS

MONITOR SPEELPLEINWERKING (+16J)
ZOMERMEDEWERKER (+18J)
REDDER AAN ZEE (+18J)
EERSTEHULPVERLENER OP HET STRAND (+18J)
Word jij de superheld-moni op het speelplein? Of sta je liever op het strand als redder of 
eerstehulpverlener waar ‘safety first’ ons motto is? Toch niet overtuigd? Neem dan een kijkje binnen het 
divers aanbod studentenjobs als zomermedewerker en match jouw talent!

WAT KRIJG JE?
Een leuke werksfeer met toffe & enthousiaste collega-studenten, een vast loon vanaf 11,68 € bruto/uur 
(bij weekendprestaties extra loon), werkzekerheid en vooral een boeiende job! 

SOLLICITEREN
Solliciteer vóór 5 februari als redder en vóór 12 februari 2021 als monitor, zomermedewerker of 
eerstehulpverlener via www.knokke-heist.be/vacatures (jobstudent-openstaande vacatures) en wie 
weet sta jij komende zomer met je voeten in het zand, tussen spelende kinderen of rij je met een golfkar 
door Knokke-Heist!

INFO EN CONTACT
Heb je een vraag? Meer info over de voorwaarden & mogelijkheden vind je terug op de website.  
Tracy Vlietinck - tracy.vlietinck@knokke-heist.be - T 050 630 200.

DIRECTEUR RUIMTE 
(A5a – A5b)
Functie: je geeft leiding aan de afdeling Ruimte die instaat voor alle 
grondgebieds zaken en beheer van het openbaar domein van de stad.

COÖRDINATOR  
HR EN LOOPBAANBEHEER 
(A1a – A3a)
Functie: je coördineert en leidt de dienst en zorgt zo voor een uitstekend  
personeelsbeleid en -beheer binnen Stad Tielt.

COÖRDINATOR WEGEN 
(B1 – B3)
Functie: je coördineert de dienst openbaar domein die ervoor zorgt dat werken 
in eigen beheer zo efficiënt mogelijk verlopen.

2 MAATSCHAPPELIJK WERKERS 
(B1 – B3)   
Functie: je zorgt ervoor dat elke inwoner het recht krijgt op maatschappelijke 
dienstverlening door hen te ondersteunen bij probleemsituaties.

                    
AANBOD: salaris volgens schalen • relevante anciënniteit wordt volledig  
verrekend (je kan contact opnemen met de dienst HR & Loopbaanbeheer voor 
een simulatie van jouw loon) • eindejaarstoelage en dubbel vakantiegeld • 
maaltijdcheques van 7,5 euro per (volledige) dag • hospitalisatieverzekering • 
terugbetaling woon-werkverkeer • volledige terugbetaling van het openbaar 
vervoer • fietsvergoeding: 0,24 eurocent per kilometer

INTERESSE?  Voor de volledige functiebeschrijvingen en meer informatie  
kan je terecht bij CC Select via www.ccselect.be/vacatures - 02 467 35 40 -  
jobs@ccselect.be.

SOLLICITEREN kan uiterlijk tot 15 februari 2021 elektronisch via  
https://ccselect.probisgroup.be/vacatures/.

STAD TIELT werft aan (m/v):

»STAFMEDEWERKER IT m/v/x 
VOLTIJDS, NIVEAU B1-B3, CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR
Jouw dag als stafmedewerker IT: • Je ondersteunt je collega’s bij hun vragen en problemen 
rond IT (helpdesk). • Je beheert de serverinfrastructuur, storage en backup. • Je beheert de IT 
hardware. • Je onderhoudt en monitort het gemeentelijk datanetwerk. • Je werkt mee aan het 
up do date houden en de verdere uitbouw van de gemeentelijke IT infrastructuur. • Je voert het 
IT beleid uit. • Je hebt aandacht voor IT security en informatieveiligheid . • Je beheert mee de IT 
infrastructuur van de gemeentelijke basisschool.
Plaats tewerkstelling : • Jouw werkplek bevindt zich in het gemeentehuis, Vanackerestraat 16, 
8560 Wevelgem.
Wevelgem biedt je: • Een brutomaandwedde van 2509,94 euro. • Een interessante verlofrege-
ling. • Glijtijdregeling. • Mogelijkheid tot thuiswerk. • Extralegale voordelen: maaltijdcheques 
(8 euro/dag) • hospitalisatieverzekering • fi etsvergoeding • terugbetaling vervoersonkosten 
openbaar vervoer.
Voorwaarden: • Minstens houder zijn van een diploma bachelor of een diploma van het hoger 
onderwijs van één cyclus of een diploma daarmee gelijkgesteld (diploma kunnen voorleggen 
uiterlijk bij aanvang van de schriftelijke proef). • De Belgische nationaliteit bezitten of toegelaten 
zijn tot het wettig verblijf op het grondgebied van België en toegelaten zijn tot de Belgische ar-
beidsmarkt. • De burgerlijke en politieke rechten genieten. • Van goed zedelijk gedrag zijn (aan te 
tonen met uittreksel uit het strafregister). • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, 
in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoe-
ring van hun werk. • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. • Slagen voor een selectieprocedure.
Selectieprocedure: • Een schriftelijke en mondelinge proef. (Schriftelijke proef = thuisopdracht 
4 t.e.m. 7 maart, mondelinge proef op 18 maart). • Er zal een werfreserve aangelegd worden met 
een geldigheidsduur van 2 jaar.

Hoe inschrijven? • Sollicitatiebrief en cv aangetekend versturen t.a.v. de heer burgemeester 
of afgeven tegen ontvangstbewijs bij de dienst Secretariaat. • Adres: Vanackerestraat 16, 8560 
Wevelgem. Solliciteren kan tot uiterlijk 11 februari 2021. De postdatum op de briefomslag of de 
datum van ontvangstbewijs dient als bewijs.
Bij te voegen stukken: • Uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden. 
•  Afschrift van het vereiste diploma of getuigschrift.

» MEER INFO 
Alle verdere inlichtingen over deze functie en de selectieprocedure:
www.wevelgem.be/vacatures-gemeente, personeelsdienst 
056 43 34 47 • personeelsdienst@wevelgem.be

WWW.WEVELGEM.BE/VACATURES



door de productkennis die je dagelijks bijleert • een ongedwongen, familiale werksfeer
• een toonaangevende onderneming met een stevige reputatie • een vast contract 

met goede salarisvoorwaarden (te bespreken).

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
offi ce@verdonckbv.be  

056 53 11 80 of 059 26 76 57  
www.verdonckbv.be 

BEELDENDE  
KUNSTEN

OPLEIDINGSHOOFD 
JOURNALISTIEK

Bekijk 
onze vacatures:
www.pxl.be/jobs

FU
N

CT
IE

IN
TE

RE
SS

E?

 Je werkt commercieel ondersteunend voor 
onze klanten, reageert accuraat en snel. 
 Met plezier geef je onder andere alle 
orders in ons ERP-systeem in.
 De update van Excel-bestanden en andere,
kleinere taken, zorgen voor afwisseling in je 
takenpakket.

AA
N

BO
D Welkom in ‘the world of timber’.

Je krijgt een voltijdse functie bij een  
modern bedrijf dat draait om hout:  
een warm, trendy en authentiek product. 
Reken op toffe collega’s, een familiale sfeer 
en een aantrekkelijk loon dat matcht met je 
talent, opleiding en ervaring.

Stuur je cv en motivatiebrief naar  
Ago International: info@ago.be 
Vragen over deze vacature? Bel gerust naar 
056 22 80 64

Kom jij ons team in  
Oostende versterken?

Ago International garandeert een discrete en snelle behandeling  
van je kandidatuur. De selectie gebeurt in exclusieve samen werking  
met Ago International. www.ago.be

 Je hebt oog voor detail en beschikt over 
een gezonde dosis commerciële flair.
 Je hebt zin voor organisatie en stress heeft 
geen vat op jou.
 Je hebt een no-nonsenseaanpak.
 Je drukt je vlot uit in het Frans en Engels.
 Je bent positief, ambitieus en wil graag 
doorgroeien.

PR
O

FI
EL

Allround administratief 
commercieel bediende

Als onderdeel van  
onze continue groei zijn  
we op zoek naar een 
gemotiveerde: 

Lemahieu Group is een dynamische, familiale bedrijvengroep met meerdere vestigingen in  
Vlaanderen. Als industrieel toeleverancier voor de hout -en platensector realiseren we een omzet 
van 87 miljoen euro. Onze solide reputatie danken we aan een innovatieve denkwijze en continu 
streven naar kwaliteit.  

www.lemahieugroup.be

Metaalconstructie Vanderscheuren,  een ambitieus en gedreven 
toeleveringsbedrijf voor industriële machinebouw te Diksmuide, is ter 
ondersteuning van zijn groei op zoek naar volgende technische profielen:

• CNC frezers • CNC draaiers • CNC plooiers  
• CNC laseroperatoren • Halfautomaatlassers  

• Operator lasrobot • ingangscontroleur kwaliteit 
aluminiumafdeling • Zager aluminiumafdeling

Profiel: bereid zijn om in 2-ploegen of vaste nacht te werken, ervaring 
met CNC-sturingen, ervaring met meetinstrumenten, planlezen, bereid om 
intern bij te scholen

Aanbod: 40u werkweek met 12 extra verlofdagen per jaar, 
maaltijdcheques en ecocheques,  interne opleiding 

Meer info op onze website www.vanderscheuren.be  

Indien interesse:
stuur je cv naar hr@vanderscheuren.be

Zoekt voor de regio Vlaanderen 
een 10-tal

PROSPECTEURS - 
 VERTEGENWOORDIGERS 

(m/v/x)

We zoeken:
  Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van 

zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen
  Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en 

verzorgd voorkomen
  Communicatief
  Vlot taalgebruik
  Commerciële feeling
  Leeftijd van ondergeschikt belang
  In bezit van wagen
  Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag 

per maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
  Professionele opleiding en begeleiding
  Voltijdse betrekking met bediendecontract
  Aangename werksfeer
  Zeer goede toekomstperspectieven met 

doorgroeimogelijkheden
  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

Interesse? 
Mail dan uw uitgebreide CV met foto 

naar administratie@nsz.be t.a.v. de heer Rik Vervecken

INTERNATIONAL SERVICE ENGINEER
(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 • her-
stellingen uitvoeren. Hiertoe werk je dagelijks nauw samen met de productieleider
en de familiale directie.

Profi el: • ing/ba elektromechanica of A2 met relevante ervaring • contactvaardig en 
klantvriendelijk • bereid tot geregelde (korte) verplaatsingen in het buitenland - gemid-
deld één week per maand • meertalig N/E/F.

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.

LACO MACHINERY nv, gevestigd in KUURNE, is een
gespecialiseerd machineconstructeur van hoogkwalita-
tieve 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):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
offi ce@verdonckbv.be 

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

DECADT HOUTHANDEL nv, gevestigd in IEPER (Vlamertinge), is als 
familiale KMO actief sedert 1927. Naast particuliere klanten richten 
wij ons vooral tot schrĳ nwerkers en bedrĳ ven met een uitgebreid 
productengamma: plaatmaterialen, interieurafwerking, buitenafwerking, 
constructie-hout, tuinhout, enz. Wegens verdere uitbreiding wensen wij 
ons team te versterken met een (m/v/x):

INTERN VERKOPER
klantenadvies & toonbankverkoop (ref. 12 509)
Functie: • klantenadvies (houtsoorten, prijzen, maten) • telefonische klantenservice en verkoop 
• ontvangst van klanten in de toonzaal • noteren van de bestellingen en opmaak van leve-
ringsnota’s. Kortom, een zéér gevarieerde functie waarin je dagelijks nauw samenwerkt met de 
zaakvoerder en collega-verkopers.

Profi el: • communicatief en dienstverlenend persoon die graag met mensen omgaat • initiële 
ervaring in bijv. doe-het-zelf zaak, schrijnwerkerij, verkoop, … • enige kennis van hout is een 
pluspunt • basiskennis van de Franse taal is een pluspunt.

Aanbod: • een grondige interne opleiding • een afwisselende functie waarin je specialist wordt 
door de productkennis die je dagelijks bijleert • een ongedwongen, familiale werksfeer

• een toonaangevende onderneming met een stevige reputatie • een vast contract 
met goede salarisvoorwaarden (te bespreken).

www.decadt-hout.be

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
offi ce@verdonckbv.be  

056 53 11 80 of 059 26 76 57  
www.verdonckbv.be 
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 Je werkt commercieel ondersteunend voor 
onze klanten, reageert accuraat en snel. 
 Met plezier geef je onder andere alle 
orders in ons ERP-systeem in.
 De update van Excel-bestanden en andere,
kleinere taken, zorgen voor afwisseling in je 
takenpakket.

AA
N

BO
D Welkom in ‘the world of timber’.

Je krijgt een voltijdse functie bij een  
modern bedrijf dat draait om hout:  
een warm, trendy en authentiek product. 
Reken op toffe collega’s, een familiale sfeer 
en een aantrekkelijk loon dat matcht met je 
talent, opleiding en ervaring.

Stuur je cv en motivatiebrief naar  
Ago International: info@ago.be 
Vragen over deze vacature? Bel gerust naar 
056 22 80 64

Kom jij ons team in  
Oostende versterken?

Ago International garandeert een discrete en snelle behandeling  
van je kandidatuur. De selectie gebeurt in exclusieve samen werking  
met Ago International. www.ago.be

 Je hebt oog voor detail en beschikt over 
een gezonde dosis commerciële flair.
 Je hebt zin voor organisatie en stress heeft 
geen vat op jou.
 Je hebt een no-nonsenseaanpak.
 Je drukt je vlot uit in het Frans en Engels.
 Je bent positief, ambitieus en wil graag 
doorgroeien.

PR
O

FI
EL

Allround administratief 
commercieel bediende

Als onderdeel van  
onze continue groei zijn  
we op zoek naar een 
gemotiveerde: 

Lemahieu Group is een dynamische, familiale bedrijvengroep met meerdere vestigingen in  
Vlaanderen. Als industrieel toeleverancier voor de hout -en platensector realiseren we een omzet 
van 87 miljoen euro. Onze solide reputatie danken we aan een innovatieve denkwijze en continu 
streven naar kwaliteit.  

www.lemahieugroup.be

Metaalconstructie Vanderscheuren,  een ambitieus en gedreven 
toeleveringsbedrijf voor industriële machinebouw te Diksmuide, is ter 
ondersteuning van zijn groei op zoek naar volgende technische profielen:

Profiel:
met CNC-sturingen, ervaring met meetinstrumenten, planlezen, bereid om 
intern bij te scholen

Aanbod: 
maaltijdcheques en ecocheques,  interne opleiding 

Meer info op onze website www.vanderscheuren.be  

Indien interesse:
stuur je cv naar hr@vanderscheuren.be
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Projectcoördinator Bouw
Ondernemende en pragmatische leider met authentieke stijl

Bedrijfsinfo: Messiaen NV is een gespecialiseerd bouwbedrijf 
dat zich onderscheidt van klassieke aannemers door een unieke 
aanpak en een aanbod op maat. Als fl exibele en servicegerichte 
fi rma kunnen alle betrokken partijen in een B2B-relatie een excel-
lente ondersteuning verwachten in het vinden van een passende 
oplossing voor (ver)bouwvraagstukken: zuivere bouwactiviteiten, 
bouwtechnisch onderhoud, metaalconstructies, nutsvoorzienin-
gen, logistieke ondersteuning, etc. Via een geïntegreerd project-
management ontzorgt Messiaen klanten op een professionele 
en toegewijde manier en wij zoeken daarom een gedreven (m/v)

Functie: • Je coördineert projecten van A tot Z. Je neemt alle bouw-
disciplines in scope wanneer je diverse en gevarieerde opdrach-
ten op klantenmaat naar successen leidt. Zowel calculatie, werk-
voorbereiding, uitvoering als nazorg neem je met toewijding en 
oog voor perfectie op. Elk project kan rekenen op een uitstekende 
interne en externe coördinatie. Je bent het eerste aanspreekpunt 
en bouwt aan constructieve partnerships, zowel met klanten, 
onderaannemers, leveranciers als collega’s. Lopende werven laten 
je niet los. Je houdt de vinger aan de pols, pikt ad rem in en stuurt
proactief bij waar nodig. Als potentieel toekomstig lid van het 
managementteam zet je mee de richting uit voor verdere groei.

Profi el: • Je hebt een bouwkundig diploma op zak en enkele 
jaren relevante (project)ervaring. Technisch inzicht combineer je 
met een praktische doenersfocus. Coördineren met een nauw-
gezet oog voor details, maar ook met zicht op het grote geheel en 

rekening houdend met budget en timing, is jou op het lijf ge-
schreven. Als zelfstarter kan je ook anderen op sleeptouw nemen
of corrigeren waar nodig. Je neemt beslissingen en initieert prag-
matische acties. Als ambassadeur van de organisatie ben je ge-
kend in de markt als een degelijk en betrouwbaar aanspreekpunt.

Aanbod: • Een familiale en fi nancieel vermogende onderneming 
met een gezonde fi losofi e en uitstekende ervaring. Een omge-
ving waar waarden en persoonlijke aanpak verweven zijn met 
een professionele doenersmentaliteit. Je kan je schouders zetten 
onder gevarieerde en diverse projecten.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Lies Allegaert op +32 9 242 
53 28.

Torhout is een levende stad in het hart 
van de provincie West-Vlaanderen, met 
meer dan 20 000 inwoners. 400 perso-
neelsleden zetten zich dagelij ks in om 
een waaier aan diensten te bieden aan de 
inwoners. Lokaal bestuur Torhout gaat 
over tot het aanwerven van (m/v):

PREVENTIEADVISEUR EN 
AMBTENAAR NOODPLANNING
(B4-B5) - Voltijds
Functie: Als preventieadviseur ben je verantwoordelij k voor 
het welzij n van de medewerkers. Je schat de risico’s in en geeft 
adviezen over het veiligheids- en preventiebeleid. Je stelt het 
globaal preventieplan op en je implementeert dit met behulp 
van de jaarlij kse actieplannen. Als vertrouwenspersoon speel 
je een belangrij ke rol in het psychosociale welzij n. Naast pre-
ventieadviseur, ben je als ambtenaar noodplanning actief in de 
gemeentelij ke veiligheidscel voor de coördinatie van de nood- 
en interventieplannen. Je staat de burgemeester bij  in de coör-
dinatie van noodsituaties en rampen.

Solliciteren voor deze functie kan schriftelij k uiterlij k 
8 februari 2021. Personeelsdienst Lokaal Bestuur Torhout, 
Aartrij kestraat 11/B, 8820 Torhout of via selecties@
torhout.be met volgende bij lagen: sollicitatiebrief, uitge-
breid CV en vereiste diploma.
Een informatiebundel met de volledige toelatings- 
en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrij ving, 
berekeningswij ze bezoldiging, enz. kan bekomen 
worden via de personeelsdienst (tel 050 22 11 35) 
of de website  www.torhout.be/vacatures

www.torhout.be

Goesting in de match 
van jouw leven? 
Goesting in de match 
van jouw leven? 

www.asap.be/nl/jobs/
werken-bij-asap

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?

Zoekt voor de regio Vlaanderen 
een 10-tal

PROSPECTEURS - 
 VERTEGENWOORDIGERS 

(m/v/x)

We zoeken:
  Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van 

zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen
  Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en 

verzorgd voorkomen
  Communicatief
  Vlot taalgebruik
  Commerciële feeling
  Leeftijd van ondergeschikt belang
  In bezit van wagen
  Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag 

per maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
  Professionele opleiding en begeleiding
  Voltijdse betrekking met bediendecontract
  Aangename werksfeer
  Zeer goede toekomstperspectieven met 

doorgroeimogelijkheden
  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

Interesse? 
Mail dan uw uitgebreide CV met foto 

naar administratie@nsz.be t.a.v. de heer Rik Vervecken

Guidelines

DESKUNDIGE OMGEVING – MILIEU
Ben jij een enthousiast iemand die gepassioneerd is door 
milieubeheer? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

In de functie van ‘Deskundige Omgeving – Milieu’ sta je 
in voor het uitwerken en uitvoeren van een milieu- en 
duurzaamheidsbeleid, je zet sensibiliseringsacties op 
en stimuleert het milieubewust zijn, je werkt mee aan 
gemeentelijke actieplannen en projecten en je gaat het terrein 
op om onderzoek uit te voeren. 

Je bent verantwoordelijk voor het milieutechnisch 
onderzoeken en adviseren van omgevingsvergunnings-
aanvragen en andere dossiers van de dienst Ruimte, op 
basis van de VLAREM en andere relevante 
wetgeving. In bepaalde stedenbouwkundige 
omgevingsvergunningsaanvragen lever je 
gefundeerde adviezen.

Lokaal bestuur Kortessem gaat 
over tot de aanwerving van 

volgende functie, met aanleg van 
een werfreserve van 2 jaar:

Heb je interesse in deze functie ?
Een uitgebreide functiebeschrijving vind je op jobat.be. 
Voor verdere inlichtingen en info kan je terecht op 
www.kortessem.be.

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

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

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

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

Managers met een 
hoog AQ* kiezen 
voor Verdonck
*Adaptability Quotiënt: 
het vermogen zich aan te passen aan 
snel veranderende omstandigheden

experts in personeelsscreening



Als gevolg van de coronacrisis zijn er meer 
werkzoekenden en minder vacatures, maar 
dat betekent niet dat knelpunten op de 
arbeidsmarkt weg zijn. Het voorbije decennium 
werden de knelpunten op de Vlaamse 
arbeidsmarkt steeds acuter. Tot voor het 
uitbreken van de coronacrisis stond het aantal 
werkzoekenden per beschikbare vacature op 
het laagste peil in tien jaar.

De huidige lijst met knelpuntberoepen, gebaseerd 
op cijfers uit 2019, is met 188 jobs langer dan ooit. 
De economische prognoses voorspellen op korte 
termijn een toename van de werkloosheid. Maar de 
vergrijzing van de werkende bevolking zal niet plots 
verdwijnen en de structurele krapte blijft dus nog 
enige tijd een uitdaging op de arbeidsmarkt, ook in 
tijden van Covid-19.

Tendensen
VDAB erkende en financierde in 2019 maar 
liefst 411 opleidingen die toegang geven tot een 
knelpuntberoep. Een analyse over de periode 2015 - 
2019 toont 4 opvallende tendensen: 

• De opleidingen richten zich meer en meer tot 
een knelpuntberoep. Naast de opleidingen die 
officieel knelpuntgericht zijn, ondersteunt VDAB 
nog heel wat andere opleidingen die inspelen op 
de noden van de arbeidsmarkt die voortdurend 
in beweging is. Want sommige beroepen zijn nu 
weer wel, en dan weer geen knelpunt meer.

• 7 op de 10 beëindigde opleidingen richtten zich 
de voorbije vijf jaar op een knelpuntberoep. 
Ook het aantal unieke werkzoekenden dat een 
knelpuntopleiding beëindigde, nam toe. Hun 
aantal steeg van 14.307 in 2018 tot 16.137 in 2019. 

• 80% van de cursisten beëindigt een opleiding 
succesvol. Er is wel een lichte daling van dit 
aandeel in de voorbije jaren. Er zijn dan ook 
meer vroegtijdige stopzettingen. VDAB kiest 
bewust voor minder strenge toegangsvereisten. 
Dat zorgt er enerzijds voor dat meer cursisten 
een beroepsgerichte opleiding (succesvol) 
beëindigen, en anderzijds dat voor meer 
cursisten een snelle heroriëntering is 
aangewezen. 

• In 2019 slaagde meer dan 75% van de cursisten 
uit kansengroepen voor hun knelpuntgerichte 
beroepsopleiding. Ouderen, personen met 
een arbeidshandicap of personen met een 
migratieachtergrond ronden knelpuntgerichte 
opleidingen iets vaker succesvol af.

VDAB biedt ook andere dienstverlening aan om 
competenties te versterken, zoals werkplekleren 
of online opleidingen. Dat aanbod kan mee een 
antwoord bieden voor de knelpunten op de 
arbeidsmarkt.

Oplossing voor blijvende 
knelpuntberoepen

Samen sterk voor werk
vdab.be

PROVINCIE ANTWERPEN
ZOEKT 
PROVINCIEGRIFFIER
Als provinciegriffier heb je de algemene leiding van de provinciale 
diensten. Je oefent een cruciale scharnierfunctie uit tussen de 
politieke beleidsorganen en de administratie. Je bent een bruggen-
bouwer tussen de verschillende actoren binnen en buiten de 
 organisatie.
 
Je bent tevens verantwoordelijk voor een efficiënte, effectieve en 
klantgerichte werking van de provinciale diensten. Je zorgt ook 
voor de coördinatie en begeleiding van een twintigtal provin
ciale verzelfstandigde bedrijven. Je inspireert ongeveer 1.700 
medewerkers, rekening houdend met de missie en de doel 
stellingen van het bestuur en je decretale en wettelijke bevoegd
heden.

Samen met het beleid en jouw medewerkers bereid je een  
strategische visie voor, rekening houdend met maatschap
pelijke ontwikkelingen. Je draagt er mee zorg voor dat het 
bestuursakkoord correct en loyaal wordt uitgevoerd. Je zet 
(veranderings) projecten op, je neemt de leiding en facili-
teert. Je bent verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, 
de beleidsuitvoering en de ambtelijke voorbereiding van de 
evaluatie van het gevoerde beleid. Je adviseert de bestuurs
organen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

Van jou verwachten we een masterdiploma aangevuld met 
minstens 8 jaar relevante ervaring. Je bent een geboren 
people manager met een stevige bagage in organisatie en 
ontwikkelingsmanagement.

INTERESSE? 
Surf naar www.provincieantwerpen.be. Ga naar jobs, 
selecteer deze functie, lees de volledige vacature fiche, de 
sollicitatie– en arbeidsvoorwaarden grondig na en dien je 
kandidatuur online in tot en met 7 februari 2021.

Bestaat er ook
een vaccin tegen
een ambetante baas?

 Te veel last van je Ludo? 
 Surf naar Jobat.be 
 en vind een job die écht bij je past. 



België is Europese koploper in openstaande jobs

Als we het in voetbaltermen 
zouden stellen, is België met 
zijn percentage van 3,3 pro-
cent Europees vice-kampioen. 
Althans als het gaat om open-
staande jobaanbiedingen. 
Enkel Tsjechië kent met 5,3 
procent binnen de EU een nog 
(veel) hoger percentage inza-
ke open jobs. Dat blijkt uit re-
cente cijfers van het Europese 
statistiekbureau Eurostat.
De hoge vacaturegraad in ons 
land wijst erop dat de vraag 
van werkgevers niet optimaal 
aansluit op het aanbod op de 
arbeidsmarkt. Want er zijn wel 
wat werkzoekenden in België, 
maar zij voldoen nog al te 

vaak onvoldoende aan de 
eisen (qua scholing) van be-
drijven en organisaties. 

INDUSTRIE
Ook in bepaalde 
sectoren raken 
de open jobs 
in ons land 
moeilijk inge-
lost. Hieron-
der valt ook 
de Belgische 
industrie- en bouw-
sector, die het inzake het in-
vullen van jobs moeilijker 
heeft dan dat in de meeste 
andere Europese landen het 
geval is. 

De vacaturegraad in indus-
trie en bouw ligt in België 
op 2,9 procent, wat bijna 
het dubbele is van het 
Europese gemiddelde van 
1,6 procent. Ook inzake 
openstaande jobs in indus-
trie en bouw staat ons land 
op nummer twee in de EU.
De situatie is overigens niet 
nieuw. Al jaren bekleedt ons 
land de toppositie in Europa 
als het gaat om openstaan-
de jobs, en ook als het ging 
om jobs in industrie en de 
bouw. Corona lijkt daar nog 
niet veel aan te veranderen. 

William Visterin

In ons land is 3,3 procent van alle openstaande banen niet ingevuld. 
Dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 1,7 procent. Ook technische jobs staan in België in verhouding meer open.

Virtuele Jobbeurzen
Ontmoet tientallen rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.

Check onze beurskalender! 
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Wij actief in de sectoren

Voor ons actueel aanbod vacatures kijk op www.deputter.co/jobs

OPERATIONEEL MANAGER TURNHOUT (Ref. 2020/1994)

Businessmentor in een complexe omgeving van KPI’s, acties en opvolging

FINANCIEEL EN ADMINISTRATIEF MANAGER (Ref. 2020/1998)

Hands-on spilfunctie binnen de organisatie 

Ben je gepassioneerd om een professionele en snelgroeiende organisatie mee te sturen? 
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur 
reageer je via www.auli.be.

De Renault Kenis-organisatie heeft nog heel wat groeimogelijkheden. Om die te helpen realiseren, 
zoeken we een:

Jouw focus ligt op de customer journey en de klantenbinding. Je zorgt voor een ef� ciënte en effectieve 
organisatie van de operaties en de verdere commerciële uitbouw.

Je bent eindverantwoordelijke voor de uitvoering en de organisatie van een correcte � nanciële administratie 
van meerdere vennootschappen. Je zorgt voor de ontwikkeling en implementatie van een gezond � nancieel 
beleid.

Renault Kenis nv werd opgericht in 1963. Door de enorme expansie 
beschikt het familiebedrijf over 4 strategische vestigingen: Turnhout, 
Geel, Herentals en Antwerpen. Renault Kenis nv heeft ook een 
pivotfunctie voor de ruimere regio (9 verdelers en 8 lokale agenten). 
Met een team van competente medewerkers worden jaarlijks 
ongeveer 8.500 wagens verkocht (nieuw en tweedehands) en 
worden er 23.000 servicebeurten en herstellingen uitgevoerd. De 
focus ligt op het aanreiken van een totale mobiliteitsoplossing. De 
organisatie groeit steeds verder. Hun kernwaarden zijn het familiale 
karakter, customer centricity, pragmatisch ondernemerschap, 
kwaliteit, alertheid voor zakelijke opportuniteiten en innovatie. Het 
feit dat ze toonaangevende digitale oplossingen uitwerkten tijdens 
de huidige crisisperiode bewijst dit nogmaals.

Jens Hoornaert 
Technicien parcs éoliens

“Le monde durable 
de demain, 

j’y travaille déjà.”

139200268_Q4_20m2_25pc_3.indd   1139200268_Q4_20m2_25pc_3.indd   1 23/12/2020   16:4623/12/2020   16:46

Jens, Technieker windmolenparken

“De duurzame wereld 
van morgen, daar 

werk ik al aan.”

Wil jij ook werken aan 
de koolstofneutrale toekomst?

Surf naar engie.be/jobs

Jobadvertenties vind je 
zowel in dit weekend-
katern als elke werkdag 
verspreid in je krant.  
En natuurlijk op  
Jobat.be.

Volgende week in Jobat:
Werken als ingenieur



Deze week:
extra jobs voor technici 

  
Technici en hun cv: drie tips
Ook techniekers hebben een curriculum vitae. Maar in 
zo’n cv benadrukken zij dan best hun technische skills en 
gevolgde opleidingen. Enkele tips.

1. BONDIG EN RELEVANT
De tips voor een goed cv zijn groten-
deels voor iedereen hetzelfde, of je nu 
bediende bent of technische medewer-
ker. “Een cv moet to the point zijn en bon-
dig. En ook relevant en aangepast aan 
de vacature”, stelt Rob Peeters, loop-
baanbegeleider bij Passion for Work. 
Voor technici gaat het dan bijvoorbeeld 
om de technieken die ze beheersen op 
maat van de betreffende job.

2. SOFT SKILLS VERMELDEN
Technischere profielen besteden in hun 
cv vaak minder aandacht aan soft skills. 
“Onterecht”, vindt Peeters. “Die zijn vaak 
ook heel belangrijk voor een werk- 
gever. Ik denk bijvoorbeeld aan stiptheid, 
samenwerking, leergierigheid of hulp-
vaardigheid.”

3. VERMELD JE TRAININGEN
Als technicus mag je zeker ook je trai-

ningen en certificaten vermelden. “Vaak 
worden er regelmatig bijscholingen of 
opfrissingscursussen gevolgd. Een korte 
lijst van de meest relevante is zeker het 
vermelden waard. Hierdoor weet een 
nieuwe werkgever dat hij in deze topics 
niet onmiddellijk moet investeren. En 
ook dat er ruimte is om nog andere ken-
nis bij te schaven.”  (WiVi)

Lees de volledige cv-tips op 
jobat.be/actua

 

Klaar voor 
je nieuwe
uitdaging?

Hoogtechnologische machines instellen of bedienen. Ja, he-
lemaal wat jij zoekt in een job! Als operator waak je over de 
kwaliteit van gefabriceerde producten. Daarnaast controleer 
je regelmatig de machines en spoor je defecten op die je 
meldt of zélf oplost. Daarbij respecteer je de veiligheidsvoor-
schriften natuurlijk nauwkeurig. 

Hoogtechnologische machines instellen of bedienen. Ja, he-
lemaal wat jij zoekt in een job! Als operator waak je over de 
kwaliteit van gefabriceerde producten. Daarnaast controleer 
je regelmatig de machines en spoor je defecten op die je 
meldt of zélf oplost. Daarbij respecteer je de veiligheidsvoor-
schriften natuurlijk nauwkeurig. 

Jij bent de 
OPERATOR 
die wij zoeken.

www.asap.be/
nl/jobs/operatorC
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De kennismaking
Vandersanden Group (1925) is een 
succesvol en gelauwerd familiebedrijf 
dat de Belgische marktleider is in 
hand vorm gevelstenen en in Nederland 
mee leidt in straat bakstenen. Met zo’n 
585 miljoen bakstenen per jaar zijn ze 
een van de grootste Europese 
familie  bedrijven in hun segment.  
Naast gevelstenen, kleiklinkers en  
ECO baksteenstrips bieden ze ook 
inno  vatieve gevel toepassingen 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

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 niet-
familiale CEO rapporteren en deelnemen aan de raad van bestuur

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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.

Gezocht: m/v’s met wie het werkt 
Bilzen heeft iets apart. Eigenzinnig maar vastberaden. Hier bekijken we de dingen graag anders. We zijn niet de grootste. Ook niet de oudste of  

de chicste. We doen het op onze manier. Met passie, goesting en de ambitie om Bilzen elke dag opnieuw biesonder te maken. 
Daarom leggen we een WERVINGSRESERVE aan voor de functies van:

 Loon Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit), aangevuld met extralegale voordelen,  
tussen: - Expert: 3.170,07 en 5.252,01 euro - Deskundige: 2.509,94 en 4.229,17 euro.

Solliciteren kan uiterlijk tot 5 februari 2021 door je sollicitatiebrief, cv en een kopie van je diploma te versturen naar de stad 
Bilzen, t.a.v. Personeelsdienst, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen of via e-mail naar vacatures@bilzen.be. 
Raadpleeg de volledige functiekaarten op www.bilzen.be.

DESKUNDIGE GEBOUWEN 
Graad Bv – voltijds – contractueel

 Profiel Je staat in voor het beheer en onderhoud van het 
stedelijk patrimonium. Je ondersteunt de dienst bij 
de organisatie, planning en uitvoering van uitbestede 
beheerswerken aan de stedelijke gebouwen 
en technische installaties en volgt projecten 
administratief en uitvoerend op. Je bent de eerste 
contactpersoon voor externe bouwpartners en je 
verleent technische ondersteuning aan collega-
dossierbeheerders.  

 Voorwaarden  Je bent in het bezit van een functiegericht 
bachelordiploma of een algemeen bachelordiploma 
met minstens 4 jaar relevante ervaring. 

EXPERT GEBOUWEN 
Graad Av – voltijds – contractueel

 Profiel Vanuit je expertise in gebouwtechnieken werk je een actief beleid 
uit rond het stedelijk gebouwenpatrimonium en in het bijzonder 
gebouwentechnieken. Je volgt complexe investeringsprojecten op 
van A-Z en bent hiervoor het aanspreekpunt binnen en buiten de 
organisatie.  Je ondersteunt het bestuur en de stedelijke diensten 
door het geven van advies en analyses met als doel correct 
onderbouwde beleidsbeslissingen te realiseren.

 Voorwaarden  Je bent in het bezit van een functiegericht masterdiploma of een 
algemeen masterdiploma met minstens 4 jaar relevante ervaring.  
Heb je geen masterdiploma? Indien je slaagt voor een bijkomende 
capaciteitstest, kan je alsnog deelnemen aan de procedure op 
voorwaarde dat  je minstens 4 jaar relevante ervaring hebt. 

hetzelfde, of je nu bediende bent of technische medewerker. 
“Een cv moet to the point zijn en bondig. En ook relevant en 
aangepast aan de vacature”, stelt Rob Peeters, loopbaan-
begeleider bij Passion for Work. Voor technici gaat het dan 
bijvoorbeeld om de technieken die ze beheersen op maat 
van de betreffende job.

2. SOFT SKILLS VERMELDEN
Technischere profielen besteden in hun cv vaak minder aan-

aan stiptheid, samenwerking, leergierigheid of hulpvaardig-
heid.” 

3. VERMELD JE TRAININGEN
Als technicus mag je zeker ook je trainingen en certificaten 
vermelden. “Vaak worden er regelmatig bijscholingen of 
opfrissingscursussen gevolgd. Een korte lijst van de meest 
relevante is zeker het vermelden waard. Hierdoor weet een 
nieuwe werkgever dat hij in deze topics niet onmiddellijk 

om nog andere ken-
nis bij te schaven.”  
(WiVi)

Lees de volle-
dige cv-tips op 
jobat.be/actua

Hogeschool PXL 
heeft

 volgende vacatures
 

OPLEIDINGSHOOFD 
BEELDENDE  

KUNSTEN

OPLEIDINGSHOOFD 
JOURNALISTIEK

Bekijk 
onze vacatures:
www.pxl.be/jobs

Scholengroep GO! Next zoekt 

EEN ENTHOUSIASTE 
TECHNIEKER HVAC

Wij bieden jou een:
- voltijds contract van 38 uren per week 
- minimum van 30 verlofdagen per jaar
- job waar geen dag dezelfde is

Wij vragen van jou een:
- grondige kennis en vaardigheid op vlak van HVAC
- brede allround vakkennis en leergierige attitude

Interesse? 
Contacteer alyssa.bruelemans@go-next.be 
voor een sollicitatie of voor meer info over 
deze vacature! 

Zoekt voor de regio Vlaanderen 
een 10-tal

PROSPECTEURS - 
 VERTEGENWOORDIGERS 

(m/v/x)

We zoeken:
  Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van 

zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen
  Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en 

verzorgd voorkomen
  Communicatief
  Vlot taalgebruik
  Commerciële feeling
  Leeftijd van ondergeschikt belang
  In bezit van wagen
  Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag 

per maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
  Professionele opleiding en begeleiding
  Voltijdse betrekking met bediendecontract
  Aangename werksfeer
  Zeer goede toekomstperspectieven met 

doorgroeimogelijkheden
  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

Interesse? 
Mail dan uw uitgebreide CV met foto 

naar administratie@nsz.be t.a.v. de heer Rik Vervecken

Guidelines

DESKUNDIGE OMGEVING – MILIEU
Ben jij een enthousiast iemand die gepassioneerd is door 
milieubeheer? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

In de functie van ‘Deskundige Omgeving – Milieu’ sta je 
in voor het uitwerken en uitvoeren van een milieu- en 
duurzaamheidsbeleid, je zet sensibiliseringsacties op 
en stimuleert het milieubewust zijn, je werkt mee aan 
gemeentelijke actieplannen en projecten en je gaat het terrein 
op om onderzoek uit te voeren. 

Je bent verantwoordelijk voor het milieutechnisch 
onderzoeken en adviseren van omgevingsvergunnings-
aanvragen en andere dossiers van de dienst Ruimte, op 
basis van de VLAREM en andere relevante 
wetgeving. In bepaalde stedenbouwkundige 
omgevingsvergunningsaanvragen lever je 
gefundeerde adviezen.

Lokaal bestuur Kortessem gaat 
over tot de aanwerving van 

volgende functie, met aanleg van 
een werfreserve van 2 jaar:

Heb je interesse in deze functie ?
Een uitgebreide functiebeschrijving vind je op jobat.be. 
Voor verdere inlichtingen en info kan je terecht op 
www.kortessem.be.

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

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

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

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

Optimum Group is een veelzijdige 
groep van gespecialiseerde 

drukkerijen, die een totaalpakket 
op het gebied van zelfklevende 

etiketten en flexibele 
verpakkingsoplossingen biedt. Het 
bedrijf is marktleider in de Benelux 

en blijft volop groeien.

www.optimumgroup.nl

Als Process and Quality Engineer heb je de leiding over 3 à 5 personen en draag je bij aan de ontwikkeling 
van kwaliteits systemen en de continue verbetering van de productkwaliteit en de productie-efficiëntie. 

TAKEN: • Oplossen van technische problemen bij de productie van gedrukte en niet-gedrukte labels m.b.v. Failure 
Analysis en Root Cause Analysis. • Toepassen van SPC- en DOE-methoden op de verzameling en analyse van gegevens 
om de procesprestaties te verbeteren en productie problemen op te lossen. • Initiëren, sturen en ondersteunen van 
projecten om nieuwe producten, innovatieve apparaten, processen en methoden te implementeren en zo de efficiëntie 
en kwaliteit verbeteren en de winstgevendheid verhogen.

PROFIEL: • Je hebt een masterdiploma in een technisch vakgebied, bij voorkeur Chemische/Mechanische Ingenieurs-
wetenschappen. • Je hebt minstens 5 tot 7 jaar ervaring in een productieomgeving (bij voorkeur als kwaliteits- of 
procesingenieur).

AANBOD: • Je komt terecht in een jong en dynamisch team waar ondernemerschap, integriteit en open communicatie 
centraal staan. • Carrièremogelijkheden. • Een competitief salarispakket in lijn met de bewezen competenties en 
ervaring, aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering).

Voor onze vestiging in Wellen zijn we op zoek naar een 

Process and Quality Engineer

BEN JIJ DE PERSOON DIE WIJ ZOEKEN? Stuur je cv en motivatiebrief naar tine.vandessel@optimumgroupwellen.be



WAT MAG JE VERWACHTEN? 

Een brutomaandloon tussen 2.691,29 euro en 4.250,94 euro (afhankelijk van je 

ervaring) aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, 

eindejaarstoelage, extralegaal pensioen, interessante vakantieregeling en fl exibele 

arbeidstijden. Relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige wordt geldelijk 

gevaloriseerd tot een maximum van 15 jaar.

INTERESSE?

Solliciteer (met cv én kopie van het gevraagde 

diploma) ten laatste op zondag 7 februari 2021 via 

onze website.

Stad en OCMW Genk vormen samen het moderne, dynamische en ambitieuze 

bestuur van een fascinerende, kleurrijke stad die constant evolueert, nieuwe 

plannen realiseert en altijd naar de toekomst kijkt. Werken bij ons betekent werken 

in een grote organisatie met meer dan 1000 collega’s, actief in een brede waaier 

aan functies. Stap je in ons verhaal, dan ga je voor een boeiende loopbaan met 

veel mogelijkheden en interessante arbeidsvoorwaarden.

EERSTE WERKLEIDER WEGENWERKERN 
(graad Cx) IN VOLTIJDS CONTRACTUEEL VERBAND

Genk is een jonge, ambitieuze stad in volle ontwikkeling met een unieke stedelijke 

structuur en met belangrijke uitdagingen wat de aanleg en het onderhoud van 

de weginfrastructuur betreft. Namelijk deze zo optimaal mogelijk onderhouden in 

functie van mankracht en in functie van materiaalkosten. 

De afdeling wegen neemt dit onderdeel van onze infrastructuur ter harte. Er 

worden - naast het werken met aannemers - nog heel wat taken in eigen beheer 

aangepakt zoals onder andere (asfalt)herstellingen van het bestaande wegennet, 

aanleg en herstellingen van voetpaden, inritten en dergelijke, wegmarkeringen en 

signalisatie.  

Om deze werken in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar twee werkleiders 

die aan de slag kunnen gaan met een gedreven team van arbeiders.

FUNCTIE 

• Je volgt zowel de werken in eigen beheer als diegene die door aannemers 

uitgevoerd worden op en zorgt voor een goede globale planning.

• Je stuurt ploegbazen aan die de wekelijkse uitvoeringsplanning opmaken en de 

uitvoerende medewerkers aansturen.

• Je bent verantwoordelijk voor het opstarten en opvolgen van projecten met de 

daarbij horende administratieve afhandeling van dossiers.

• Je bent een sociaal vaardig en positief ingesteld persoon die mensen kan motiveren 

en coachen.

• Je staat voor open communicatie en werkt oplossingsgericht samen met collega’s 

van andere diensten en je afdelingshoofd.

• Je rapporteert aan het afdelingshoofd.

PROFIEL 

• Je bent in het bezit van een functiegericht HSO diploma, OF een algemeen HSO 

diploma + 4 jaar leidinggevende ervaring in de sector (of daarmee gelijkgesteld).

• Je hebt bij voorkeur een technische achtergrond en enige ervaring als ploegbaas/

leidinggevende, kennis van standaardbestek 250 is een pluspunt.

• Je hebt talent voor organiseren en planmatig werken.

• Je kan zelfstandig werken en beslissingen nemen.

• Je kan je makkelijk aanpassen aan voortdurend veranderende omstandigheden en 

hiervoor oplossingen uitwerken.

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

STAD & OCMW 
GENK

Hogeschool PXL 
heeft

 volgende vacatures
 

OPLEIDINGSHOOFD 
BEELDENDE  

KUNSTEN

OPLEIDINGSHOOFD 
JOURNALISTIEK

Bekijk 
onze vacatures:
www.pxl.be/jobs

Scholengroep GO! Next zoekt 

EEN ENTHOUSIASTE 
TECHNIEKER HVAC

Wij bieden jou een:
- voltijds contract van 38 uren per week 
- minimum van 30 verlofdagen per jaar
- job waar geen dag dezelfde is

Wij vragen van jou een:
- grondige kennis en vaardigheid op vlak van HVAC
- brede allround vakkennis en leergierige attitude

Interesse? 
Contacteer alyssa.bruelemans@go-next.be 
voor een sollicitatie of voor meer info over 
deze vacature! 

Zoekt voor de regio Vlaanderen 
een 10-tal

PROSPECTEURS - 
 VERTEGENWOORDIGERS 

(m/v/x)

We zoeken:
  Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van 

zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen
  Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en 

verzorgd voorkomen
  Communicatief
  Vlot taalgebruik
  Commerciële feeling
  Leeftijd van ondergeschikt belang
  In bezit van wagen
  Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag 

per maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
  Professionele opleiding en begeleiding
  Voltijdse betrekking met bediendecontract
  Aangename werksfeer
  Zeer goede toekomstperspectieven met 

doorgroeimogelijkheden
  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

Interesse? 
Mail dan uw uitgebreide CV met foto 

naar administratie@nsz.be t.a.v. de heer Rik Vervecken

Guidelines

DESKUNDIGE OMGEVING – MILIEU
Ben jij een enthousiast iemand die gepassioneerd is door 
milieubeheer? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

In de functie van ‘Deskundige Omgeving – Milieu’ sta je 
in voor het uitwerken en uitvoeren van een milieu- en 
duurzaamheidsbeleid, je zet sensibiliseringsacties op 
en stimuleert het milieubewust zijn, je werkt mee aan 
gemeentelijke actieplannen en projecten en je gaat het terrein 
op om onderzoek uit te voeren. 

Je bent verantwoordelijk voor het milieutechnisch 
onderzoeken en adviseren van omgevingsvergunnings-
aanvragen en andere dossiers van de dienst Ruimte, op 
basis van de VLAREM en andere relevante 
wetgeving. In bepaalde stedenbouwkundige 
omgevingsvergunningsaanvragen lever je 
gefundeerde adviezen.

Lokaal bestuur Kortessem gaat 
over tot de aanwerving van 

volgende functie, met aanleg van 
een werfreserve van 2 jaar:

Heb je interesse in deze functie ?
Een uitgebreide functiebeschrijving vind je op jobat.be. 
Voor verdere inlichtingen en info kan je terecht op 
www.kortessem.be.

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

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

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

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

Optimum Group is een veelzijdige 
groep van gespecialiseerde 

drukkerijen, die een totaalpakket 
op het gebied van zelfklevende 

Als Process and Quality Engineer heb je de leiding over 3 à 5 personen en draag je bij aan de ontwikkeling 
van kwaliteits systemen en de continue verbetering van de productkwaliteit en de productie-efficiëntie. 

TAKEN: • Oplossen van technische problemen bij de productie van gedrukte en niet-gedrukte labels m.b.v. Failure 
Analysis en Root Cause Analysis. • Toepassen van SPC- en DOE-methoden op de verzameling en analyse van gegevens 
om de procesprestaties te verbeteren en productie problemen op te lossen. • Initiëren, sturen en ondersteunen van 

Voor onze vestiging in Wellen zijn we op zoek naar een 

Process and Quality Engineer

MANAGEMENTPROFIELEN 
 
Administratief verantwoordelijke 
Kent loon-en personeelsadministratie geen geheimen voor jou? Ben jij een krak in administratie 
en (basis)boekhoudkundige taken? Ben je bovendien een gemotiveerde peoplemanager? Dan is 
deze functie echt iets voor jou!

Centrumcoördinator
Ben je een hands-on persoon die sterk operationeel ingesteld is? Word je enthousiast van alles 
wat er in en rond de zwembadwereld gebeurt? Ben je een pro in het opmaken van planningen en 
een geboren teamleader? Dan ben jij de geschikte persoon voor onze vacature!

Horecamanager
Ben je cijfermatig sterk? Kennen de termen foodcost, personeelskost en tar-
gets geen geheimen meer voor jou? Ben jij sterk in het aansturen van het team?  
Sta je zelf nog graag af en toe in de horeca? Dan zal deze vacature je zeker smaken.

Fitness Sales & Marketeer
Ben je een echte creatieveling die goochelt met social media en alleen voor een maximum 
aan likes gaat? Ben je een vlotte spreker die mensen gemakkelijk overtuigt van producten?  
Heb je affiniteit met of kennis van de fitnesswereld? Top! Dan zijn wij op zoek naar jou. 

LAGO Sint-Truiden  
LAGO Sint-Truiden  

Bloesembad Bloesembad 

zoekt collega’szoekt collega’s
Vanaf april 2021 zak je voor een onvergetelijke gezinsuitstap af naar het subtropisch 
zwembad LAGO Sint-Truiden Bloesembad dat te midden van het groene sport- en 
recreatiepark ‘Sportpark Haspengouw’ bloeit. Het zwemparadijs biedt voor ieder wat 
wils: waterpret in onder andere het golfslagbad, de wildwaterbaan en de glijbanen, 
heerlijk ontspannen in de wellness, sporten in de hypermoderne fitness … Na deze 
plezierige activiteiten kan er een lekker hapje en drankje genuttigd worden in het 
Rest-eau-café.  

Voor dit splinternieuwe zwemparadijs zijn wij op zoek naar een enthousiast 
en gedreven team om LAGO Sint-Truiden Bloesembad tot een groot  
succes uit te bouwen. 

Is één van bovenstaande functies op jouw lijf geschreven?  
Ga dan snel naar www.werkenbijlago.be,  
lees de vacature en solliciteer op onze pagina! 

Ga je liever aan de slag als Hoger Redder, onthaalmede- 
werker, fitnesscoach, horecamedewerker…?  
Ook deze vacatures vind je op www.werkenbijlago.be.

Opening 

april 

2021
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De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



De kennismaking
Kempisch Tehuis is een 
duurzame en klantgerichte sociale 
huisvestingsmaatschappij met 
hoofdzetel in Houthalen-Helchteren. 
Met ongeveer 3.600 woningen in haar 
beheer, is Kempisch Tehuis de grootste 
huiseigenaar in het werkingsgebied. 
Een 25-tal gemotiveerde mede-
werkers van de dienst onderhoud 
staan in voor het dagelijkse 
onderhoud van en herstellingen aan 
de woningen. Jaarlijks worden door 
de technische dienst ongeveer 75 
nieuwe huizen gebouwd en 150 
renovatieprojecten gerealiseerd.  Voor 
de realisatie van haar visie en voor de 
verdere professionalisering van de 
dienstverlening, is Kempisch Tehuis 
momenteel op zoek naar een: 

 www.kempischtehuis.be

DIENSTHOOFD PATRIMONIUM 
Met sterke visie en managementvaardigheden

De uitdaging: • De werking van de technische dienst en de dienst onderhoud coördineren 
• Vormgeven aan het meerjarenplan voor het patrimonium (nieuwbouw, renovatie en 
onderhoud) • Nauwe contacten onderhouden met externe partners • Instaan voor de 
continue verduurzaming van het patrimonium • Inzetten op digitalisering en het e�  ciënt 
inzetten van middelen • Samenwerken met collega’s van de sociale dienst en klanten • Lid 
van het managementteam • Rapporteren aan de algemeen directeur

De perfecte match: • Bij voorkeur een diploma van ingenieur of een ander technisch 
diploma in het hoger onderwijs • Uitgebreide ervaring in patrimoniumbeheer, bij voorkeur in 
woningbouw (huizen en appartementen) • Goede kennis van technische aspecten binnen de 
sector van (sociale) woningbouw, energiebeheer en de duurzaamheidsdoelstellingen • Visie 
en bijhorend meerjarenplan opmaken • Inspirerende communicatie-, onderhandelings-, 
presentatie- en leiderschapsvaardigheden • Creatieve, oplossingsgerichte en 
organisatorische vaardigheden • Kennis van relevante software

Het aanbod: • Dynamische, toekomstgerichte en maatschappelijk relevante werkomgeving 
• Organisatie in volle transitie en professionalisering met een informele werksfeer • Initieel 
leidinggeven aan de dienst onderhoud en na pensioen van het huidige diensthoofd 
technische dienst, aan beide diensten • Marktconform salarispakket • Minimaal 37 verlof-
dagen • Gezonde work-lifebalans

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Interesse? Voor bijkomende info, contacteer Jeroen Smeulders, Director Public & Non-Profi t bij 
Motmans & Partners (011 30 35 00 of jeroen.smeulders@motmansenpartners.be). 

www.motmansenpartners.be

De kennismaking
Houbrechts Bouwmarkt is als Alkens 
familiebedrijf een gevestigde waarde 
voor zowel professionals als doe-
het-zelvers die op zoek zijn naar 
dak- of gevelbekleding, materialen voor 
binnen- of buitenafwerking, carports, 
terrasoverkappingen, veranda’s, 
tuinhuizen, poolhouses of aanverwante.
Het bedrijf heeft een historiek van 
meer dan 50 jaar. Vandaag beschikt 
Houbrechts Bouwmarkt over meer 
dan 12.000 m² aan showroom 
en magazijnen, inclusief knip- en 
plooibanken en een lakinstallatie. 
De unieke showroom met verschillende 
opstellingen biedt de klant een concreet 
idee van de mogelijkheden. 

Houbrechts Bouwmarkt heeft 
een unieke opportuniteit voor een 
dynamische professional die zijn 
interesse in de bouw wil benutten in een 
adviserende binnendienstfunctie.

 www.houbrechts-bouw.be

ADVISEUR BOUWMATERIALEN
Met een passie voor bouw en klantenadvies

De uitdaging: • Samen met je collega’s zorgen voor een professionele ontvangst van de klan-
ten en hen adviseren op een warme, deskundige en vlotte manier • Vanuit jouw productkennis 
en a�  niteit met de praktische toepassing klanten begeleiden bij de realisatie van hun project 
• Vragen van klanten beantwoorden en vanuit Briljant zorgen voor een correcte o¤ erte • Vanuit 
jouw ervaringen in de showroom meewerken aan het up-to-date houden van het producten-
gamma • Na een inwerkperiode meehelpen op de aankoopdienst en instaan voor prijsaanpas-
singen • Innovatieve materialen en technieken op de markt opvolgen • Nauw samenwerken 
met en rechtstreeks rapporteren aan de familiale eigenaren

De perfecte match: • Allrounder met een sterke interesse in alles wat met bouwtoepassingen 
te maken heeft • Een degelijk praktisch denkniveau, bij voorkeur bouwgerelateerd • Passie voor 
een adviserende functie en tevreden klanten • Vlot met digitale toepassingen (o¤ ertes worden 
gemaakt in Briljant) • Kennis van een tekenprogramma of bereid hier een opleiding voor te 
volgen • Communicatief sterk • Bereid om op zaterdagvoormiddag te werken (de toonzaal is 
geopend tot ‘s middags)

Het aanbod: • Boeiende functie in een fi nancieel stabiel en groeiend familiebedrijf met een 
open cultuur en korte communicatielijnen • Mooie werkomgeving waar de klant zijn toekomstige 
project kan zien en voelen • Zeer degelijk salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Julie Oris op 011 30 35 00 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

JURIST (IMMO)
De uitdaging: • Juridische bijstand verlenen aan collega’s en klanten voor dossiers rond 
verhuur, verkoop, syndicusdiensten en rentmeesterschap • De juridische correctheid 
van overeenkomsten bewaken, zowel binnen Limburgse Wooncentrale als bij Hamaver 
• Continu op de hoogte blijven van de wijzigende wetgeving en nieuwe elementen 
implementeren in bestaande contracten en werkwijzen indien nodig • Instaan voor 
klachtenbeheer en objectieve onderhandelingen bij confl icten tussen eigenaar en huurder 
• In geval van achterstallige huur of huurschade aanmanen tot betalen, indien nodig 
a© etalingsplannen opstellen en/of juridische dossiers opstellen in overleg met de advocaat 
om verdere stappen te ondernemen (o.a. uitzetting) • Deel uitmaken van een 15-koppig 
team • Rechtstreeks rapporteren aan de 2 eigenaren-bestuurders

De perfecte match: • Juridisch diploma • Interesse in contractbeheer (en wetgeving rond 
huur en verkoop) • Voldoende maturiteit en expertise om de rust te bewaren en kordaat, 
maar correct te (re)ageren • Organisatorisch sterk en zeer nauwkeurig • Gestructureerde 
aanpak met een goed overzicht over de verschillende dossiers • Betrokken en collegiale 
instelling 

Het aanbod: • Veelzijdige job in een gevestigd kantoor • Bepalende rol in een stabiele 
organisatie • Ruimte en tijd om de aanwezige kennis en ervaring over te dragen • Degelijk 
salarispakket en 12 adv-dagen

De kennismaking
Limburgse Wooncentrale heeft 
meer dan 60 jaar ervaring als erkend 
vastgoedmakelaar in Vlaanderen. 
De klant mag doorheen het hele 
proces van kopen, verkopen, huren 
of verhuren van een eigendom 
rekenen op professioneel advies en 
uitgebreide dienstverlening. Van het 
eerste gesprek tot de ondertekening 
van de verkoopovereenkomst bij de 
notaris of de verhuurovereenkomst 
in onze kantoren. Voor het merendeel 
van de verhuringen staan wij ook in 
voor rentmeesterschap. Zo nemen 
we alle fi nanciële en administratieve 
zorgen weg die bij het beheer van 
panden komen kijken. In geval van 
diverse mede-eigenaren staat ons 
zusterbedrijf Hamaver paraat, dat als 
syndicus meer dan 80 gebouwen 
beheert en onderhoudt. Wegens 
uitbreiding zijn wij op zoek naar een 
nieuwe medewerker/rechterhand:

 www.lwc.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Sandra Holsteyns op 011 30 35 00 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.



Administratief medewerker Vrije Tijd
Niveau C1-C3 • contractueel • onbepaalde duur • voltijds 

Je staat in voor de administratieve ondersteuning 
van de afdeling Vrije Tijd en voor de organisatie van 
vrijetijdsactiviteiten. Dit zowel bij de voorbereiding als bij 
de activiteit zelf.

Profi el: • Kennis van de gangbare informaticatools 
• Verantwoor delijkheids zin • Teamplayer • Contactvaardig/
vlot communiceren • Klantvriendelijk • Discreet • Flexibel 
wat betreft werkuren • Rijbewijs B en eigen wagen

Technisch Assistent Grondgebiedzaken
Niveau D1-D3 • contractueel • voltijds 

Je staat in voor het onderhoud van het gemeentelijk 
patrimonium. • Je voert technische en logistieke werk-
zaamheden uit.

Profi el: • Brede kennis van onderhoud van gebouwen, 
wegen en groen • Basiskennis van de te gebruiken 
toestellen, materialen en producten • Flexibel wat betreft 
werkuren • Kennis van veiligheidsregels • Teamplayer die 
ook zelfstandig kan werken • Klantvriendelijk • Rijbewijs B

www.halen.be

Aanwervingsvoorwaarden: • Diploma hoger secundair 
onderwijs of gelijkgesteld voor administratief medewerker 
(niveau C). • Er is geen diplomavoorwaarde voor 
technisch assistent (niveau D). • Je slaagt voor een aan-
wervingsexamen.

Aanbod voor alle functies: • Boeiende en uitdagende 
job • Maaltijdcheques van € 8 • Hospitalisatieverzekering 
• Mogelijkheid tot toekenning van 10 jaar functierelevante 
anciënniteit uit de privésector of uit een zelfstandige 
activiteit • Geïndexeerd brutomaandloon: niveau C1-C3: 
min. € 1.965,88 - max. € 3.598,07 (voltijds) | niveau D1-D3: 
min. €1.929,61 - max. € 3.003,23 (voltijds)

INTERESSE? Stuur je kandidatuur samen met je cv en 
een kopie van je diploma (voor de C-functie) uiterlijk op 
25 februari 2021 aangetekend naar het College 
van burge meester en schepenen, Markt 14, 3545 Halen 
of geef alles af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in 
het stadhuis. Je mag alles ook mailen naar personeels -
dienst@halen.be. Vermeld zeker je telefoon nummer op 
je cv. Onvolledige of te laat aangekomen kandidaturen 
komen niet in aanmerking.

Contacteer de personeelsdienst of surf naar www.halen.be 
voor meer info over de functies.

Het stadsbestuur van Halen gaat over tot de aanwerving, 

met aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar, van:

MEYERS Verzekeringen & Vastgoed is zowel 
een onafhankelijke verzekeringsmakelaar 
als vastgoedmakelaar in Alken. Om de 
verdere groei van het verzekeringskantoor te 
realiseren, zijn wij op zoek naar een:

TAKENPAKKET 
• Je biedt onze klanten een heel warm onthaal aan tijdens de 

kantooruren. 
• Je staat onze klanten bij met de courante verrichtingen en 

verleent tevens aangepast advies.
• Je staat samen met je collega’s in voor offertes, polisopmaak, 

algemene administratie, … kortom een afwisselend en 
boeiend takenpakket.

• Je plaatst de klant altijd centraal en je besteedt veel aandacht 
aan hun wensen en behoeften.

PROFIEL
• Ervaring bij een verzekeringsmakelaar is een pluspunt maar 

geen must. Belangrijk is dat je bereid bent om bij te leren en 
opleidingen te volgen.

• Nauwkeurigheid is van groot belang in deze functie.
• Tevens ben je een team-speler.
• Ten slotte ben je communicatief en sterk klantgericht.

ONS AANBOD
• Een voltijdse functie. 
• Je ontvangt een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen.
• Wij zorgen voor een aangepast en uitgebreid opleidingspakket.

CONTACT
MEYERS Verzekeringen & Vastgoed
MEYERS-BREMS & Co bvba
Bisschopsweyerstraat 35
3570 ALKEN

GEMOTIVEERDE 
COMMERCIËLE MEDEWERKER (m/v) 

VACATURE KOELTECHNIEKER 
MET EERSTE ERVARING

Ben je gebeten door een technische microbe en wil je aan de slag in een enthousiaste, 
groeiende onderneming, dan is Energiecenter Geuns “the place to be”. Energiecenter Geuns 
heeft reeds meer dan 25j ervaring in warmtepompen, ventilatie, zonnepanelen, energiezuinige 
oplossingen… voor de particulieren en bedrijven. We tellen momenteel 23 medewerkers, een 
energieke mix van jong talent, ervaren vakmannen en gedreven ingenieurs. 

TOT JE TAKENPAKKET BEHOORT:
• Zelfstandige montage van airco / warmtepomp installaties
• Je bent het aanspreekpunt voor de klant

ALS GESCHIKTE KANDIDAAT HEB JE:
•  een technische opleiding achter de rug, bij voorkeur koeltechnieken of elektriciteit
•  een rijbewijs B
•  enkele jaren ervaring als technieker en enige kennis van montage is een plus
•  een koeltechnisch certificaat Categorie I is een plus

AANBOD
Bij Energiecenter Geuns bieden we jou:
•  Een gevarieerde job vol afwisseling en nieuwe uitdagingen
•  Een dynamisch team waar je met je collega’s samen werkt
•  Volop ruimte voor een positieve inbreng en mate van verantwoordelijkheid
•  Mogelijkheden voor bijkomende opleidingen en uitbreiding competenties
•  Een aantrekkelijk loon naar werken PC124

Kortom, wij zoeken een enthousiaste monteur met een hands-on mentaliteit die er elke dag 
een zaak van maakt om een mooie installatie af te leveren.

maatschappelijk assistent
sociale dienst sociaal huis De Semper
(contract onbepaalde duur  – voltijds) + 
wervingsreserve 2j

jouw uitdaging
Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen 
en opvolgen van de aanvraagdossiers voor sociale 
hulp en dienstverlening, en aan personen die 
een asielaanvraag hebben ingediend en in het 
lokaal opvanginitiatief verblijven. Je zet in op 
een duurzame verandering binnen verschillende 
levensdomeinen van de hulpvrager, en dit vanuit 
een integrale en krachtgerichte aanpak.

jouw profiel
Je hebt een basishouding die gekenmerkt 
wordt door gelijkwaardigheid, open dialoog, 
deskundigheid, flexibiliteit en authenticiteit. Je 
plant je eigen werkzaamheden en behoudt het 
overzicht, ook bij piekmomenten of moeilijke 
situaties. Je beschikt over een bachelor diploma 
in sociaal-agogisch werk met de titel van 
maatschappelijk assistent.

ons aanbod:
Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur.
Verloningsbarema B1-B3 (€2509,94-€4229,17/
maand), maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 
aanvullend pensioen.

interesse ?
Stuur je kandidatuur uiterlijk op 21 februari 
2021 ter attentie van het Vast Bureau, OCMW, 
Dijk 124 te 3700 Tongeren. Dit kan per post 
(de poststempel is bepalend voor de datum 
van kandidatuurstelling) of per e-mail: 
personeelsdienst@desemper.be.

Je sollicitatiebrief motiveert je kandidatuur en is 
vergezeld van je curriculum vitae met foto en een 
kopie van het vereiste diploma en/of attesten.

Bijkomende informatie iz deze functie?
Personeelsdienst OCMW-Tongeren – 
tel.:012/459285
Personeelsdienst@desemper.be
Website: www.tongeren.be/vacatures

Wij zijn Tongeren en zoeken een:

VACATURE

BERINGEN.BE

Stad Beringen werft aan:

 ZELFSTANDIG UITBATER FIETSCAFÉ 
RECREATIEDOMEIN ‘PAALSE PLAS’ 
concessieovereenkomst - solliciteren tot uiterlijk 15 februari om 17.00 uur

De volledige functieomschrijving, het lastenboek met de procedure voor de 
toewijzing van de concessie, een ontwerp van de concessievoorwaarden, een 
omschrijving van het fietscafé en een schattingsverslag vind je op beringen.hro.be.

Voor meer informatie of een bezichtiging, contacteer Wendy Schepers  
(011 26 97 28 - wendy.schepers@beringen.be). 

VACATURE SCHADEBEHEERDER VERZEKERINGEN
Palmers, gelegen te Diepenbeek, staat voor duurzaam makelen op grond van vertrouwen en dat zowel in 
verzekeringen als in vastgoed. Zo gaat een team van betrokken collega’s elke dag opnieuw in een familiaal kader 
aan de slag. 

Interesse om toe te treden tot dat team? Ontdek dan onderstaande vacature.

We zijn op zoek naar een Schadebeheerder in Verzekeringen. In die rol heb je een sleutelpositie binnen 
onze organisatie én ben je vooral de persoon die in oplossingen denkt en handelt richting onze klanten. Zo 
help je daadwerkelijk mensen met een ongeval uit de nood en zorg je voor een uiterst vlotte en servicegerichte 
totaalafhandeling van de dossiers.

PROFIEL
•  Bachelor of Master in relevante opleiding (Financiën, Verzekeringen, Rechtspraktijk).
•  Minimum 5 jaar relevante werkervaring.
•  Je blinkt uit in organisatie, dossierbeheer en bent stressbestendig waardoor je een hoge kwaliteit levert.
•  Je bent klantgericht en weet met verantwoordelijkheidszin je workload te verwerken waarbij details en 

deadlines gerespecteerd worden.
•  Microsoft Office (Teams, Word, Excel) ben je reeds eigen maar je leert vlot je weg in andere software. 

Ervaring met BRIO is een pluspunt.

AANBOD
•  Een voltijds contract van onbepaalde duur.
•  Een aantrekkelijke verloning met vele extralegale voordelen.
•  Je treedt toe tot een gedreven team in een familiaal kader.
•  Je krijgt de ruimte om je ambities waar te maken. Initiatief wordt gewaardeerd en zelfs gestimuleerd.
•  Er wordt geïnvesteerd in je persoonlijke ontwikkeling.
•  Geen bumperen in de files voor jou! Je neemt plaats in ons elegant herenhuis in Diepenbeek..

INTERESSE?
Solliciteer met je cv en uitgebreide motivatie bij  Katrien Gorissen, Dorpsstraat 34, 3590 Diepenbeek of stuur een 
e-mail naar vacature@palmers.be.



Het lokaal bestuur Tessenderlo 
gaat over tot aanwerven van een:

AFDELINGSHOOFD WELZIJNSCAMPUS 
niveau Av • statutair • voltijds (38/38) •  
brutomaandsalaris van minimum € 3170,07

Functie: het afdelingshoofd staat in voor de ontwikkeling, de coördinatie 
en de zakelijke opvolging van de Welzijnscampus. Dit in nauw overleg en 
samenwerking met de partners en het lokaal bestuur. 
Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de opvolging van de 
organisatie en de werking van de diensten die onderdeel uitmaken van de 
Welzijnscampus. 
De Welzijnscampus staat in voor een geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid 
en het afdelingshoofd vormt de schakel tussen het beleid en de 
verschillende diensten en actoren.

Specifieke aanwervingsvoorwaarden:  
• minstens houder zijn van een masterdiploma dat toegang geeft tot 
niveau A • beschikken over minstens 4 jaar leidinggevende ervaring • 
voldoen aan de nationaliteitsvereiste zoals bepaald in artikels 5 en 6 van 
RPR lokaal bestuur Tessenderlo • in het bezit zijn van een rijbewijs B • 
voltijds werken • slagen in een wervingsexamen.

2 MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTEN 
- Welzijnscampus (Ouderenzorg en dienstencentrum)
niveau Bv • contractueel • voltijds (38/38) •  
brutomaandsalaris van minimum € 2509,94

Functie: de maatschappelijk assistent welzijnscampus voert functie-
gerelateerde opdrachten uit ten behoeve van WZC en CKV, bestaande 
en toekomstige residenten en hun familie in het bijzonder, de huurders 
van de bejaardenwoningen en -flats, de klusjesdienst en thuiswonende 
65-plussers. 

De maatschappelijk assistent staat in voor de coördinatie van de werking 
van het lokaal dienstencentrum.

Specifieke aanwervingsvoorwaarden:  
• minstens houder zijn van een diploma in het sociaal-agogisch werk 
met de titel van maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld 
diploma, of het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg 
of daarmee gelijkgesteld • voldoen aan de nationaliteitsvereiste 
zoals bepaald in artikels 5 en 6 van RPR lokaal bestuur Tessenderlo 
• in het bezit zijn van een rijbewijs B • voltijds werken • slagen in een 
wervingsexamen.

Ons aanbod voor beide functies: 
• maaltijdcheques (€ 8 per volledig gewerkte dag) • vergoeding 
verplaatsing met de fiets/te voet/openbaar vervoer • 
hospitalisatieverzekering na 1 jaar • gunstig verlofstelsel • 
mogelijkheid om maximum 15 jaar relevante ervaring uit de 
privésector mee te rekenen.

Hoe solliciteren? 

Kandidaten kunnen solliciteren tot en met 10 februari 2021 via  
https://ccselect.probisgroup.be/vacatures/.

Bijkomende inlichtingen: jobs@ccselect.be of 02 467 35 40. 

sterke merken, persoonlijke aanpak!

Autogroep de Schaetzen is een gevestigde waarde in de Limburgse 
automobielsector. Dit dynamische bedrijf heeft dringende 

vacatures (M/MV) voor zijn Fordstore in Hasselt

Taken:
• Boekhouding A-Z
• Debiteuren en
   crediteurenadministratie
• BTW aangiftes
• Inventaris opvolging
• Maandafsluitingen
• Voorbereiding jaarafsluiting

Profiel:
• Je beschikt over een bachelor diploma
   met ervaring in een boekhoudkundige 
  of financiële omgeving.
• Kennis van Exact Online, Xpower en Carfac
   is een pluspunt, maar geen must.
• Je bent goed met cijfers en werkt nauwkeurig.
• IT minded, je kan goed overweg met Excel.
• Je kan zelfstandig werken en neemt initiatief.
• Je werkt nauw samen met je collega’s
  en kan werken in teamverband.

Zowel algemene onderhoudswerken als het opsporen van storingen
behoren tot de basisactiviteiten van deze nieuwe technische medewerker

met minstens 3 jaar ervaring.

BOEKHOUDKUNDIGE MEDEWERKER

AUTOTECHNIEKER

AANBOD: Een uitdagende job met contract van onbepaalde duur
in een collegiale omgeving en een marktconform salaris.

 
Maak snel deel uit van ons team en stuur je

sollicitatie naar Kathleen Uyttebroek

Kuringersteenweg 293 – 3500 Hasselt – 011 25 09 09 – kathleen@hasseltmotor.be

Heusden-Zolder is een verfrissende en pittige cocktail. We zijn een groene gemeente, heb-
ben een sterke band met ons mijnverleden en huizen een brede waaier aan verschillende 
nationaliteiten. Met deze troeven zetten we onszelf op de kaart. Om dit mee te realiseren 
zoeken we …

INTERESSE? 
Meer info en voorwaarden op www.heusden-zolder.be/vacatures! 

Stel je  kandidaat ten laatste op 10 februari 2021! 
Bezorg ons je cv, je motivatiebrief en een kopie van je diploma (of 
ander bewijs) via www.heusden-zolder.be/vacatures, per post of bij 
afgifte.

WIJ ZOEKEN JOUW TALENT.

TEAMVERANTWOORDELIJKE 
WERKPLAATS
ONBEPAALDE DUUR – VOLTIJDS – WERVINGSRESERVE VAN 1 JAAR

FUNCTIE: jij zorgt voor de dagelijkse aansturing van de gemeentelijke  
werkplaats. Door de inspanningen van jouw ploegen, maken jullie 
 samen van Heusden-Zolder een nog mooiere gemeente! Zij ondersteu-
nen onder andere de evenementen en leuke activiteiten. Je bent leiding-
gevende en coach voor de ploegleiders en vervangt hen bij eventuele 
afwezigheid.

OPLEIDING: je hebt een masterdiploma in het studiegebied industriële 
wetenschappen en techniek, of je hebt een algemene master en 2 jaar 
relevante ervaring.
Indien je geen masterdiploma bezit, compenseer je dit door ofwel:
• minimaal 2 jaar relevante beroepservaring en voldoende scoren  

op een niveau- of capaciteitstest. Deze test zal je later digitaal  
ontvangen;

• een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt door de 
Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid;

• beschikken over een op de functie afge-
stemd attest van een beroepsopleiding 
bij een erkende instelling voor beroeps-
opleidingen.



OPERATIONEEL MANAGER TURNHOUT (Ref. 2020/1994)

Businessmentor in een complexe omgeving van KPI’s, acties en opvolging

FINANCIEEL EN ADMINISTRATIEF MANAGER (Ref. 2020/1998)

Hands-on spilfunctie binnen de organisatie 

Ben je gepassioneerd om een professionele en snelgroeiende organisatie mee te sturen? 
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur 
reageer je via www.auli.be.

De Renault Kenis-organisatie heeft nog heel wat groeimogelijkheden. Om die te helpen realiseren, 
zoeken we een:

Jouw focus ligt op de customer journey en de klantenbinding. Je zorgt voor een ef� ciënte en effectieve 
organisatie van de operaties en de verdere commerciële uitbouw.

Je bent eindverantwoordelijke voor de uitvoering en de organisatie van een correcte � nanciële administratie 
van meerdere vennootschappen. Je zorgt voor de ontwikkeling en implementatie van een gezond � nancieel 
beleid.

Renault Kenis nv werd opgericht in 1963. Door de enorme expansie 
beschikt het familiebedrijf over 4 strategische vestigingen: Turnhout, 
Geel, Herentals en Antwerpen. Renault Kenis nv heeft ook een 
pivotfunctie voor de ruimere regio (9 verdelers en 8 lokale agenten). 
Met een team van competente medewerkers worden jaarlijks 
ongeveer 8.500 wagens verkocht (nieuw en tweedehands) en 
worden er 23.000 servicebeurten en herstellingen uitgevoerd. De 
focus ligt op het aanreiken van een totale mobiliteitsoplossing. De 
organisatie groeit steeds verder. Hun kernwaarden zijn het familiale 
karakter, customer centricity, pragmatisch ondernemerschap, 
kwaliteit, alertheid voor zakelijke opportuniteiten en innovatie. Het 
feit dat ze toonaangevende digitale oplossingen uitwerkten tijdens 
de huidige crisisperiode bewijst dit nogmaals.

Jobadvertenties vind je 
zowel in dit weekend-
katern als elke werkdag 
verspreid in je krant.  
En natuurlijk op  
Jobat.be.

Volgende week in Jobat:
Werken als ingenieur



Deze week:
extra jobs voor technici 

  
Technici en hun cv: drie tips
Ook techniekers hebben een curriculum vitae. Maar in 
zo’n cv benadrukken zij dan best hun technische skills en 
gevolgde opleidingen. Enkele tips.

1. BONDIG EN RELEVANT
De tips voor een goed cv zijn groten-
deels voor iedereen hetzelfde, of je nu 
bediende bent of technische medewer-
ker. “Een cv moet to the point zijn en bon-
dig. En ook relevant en aangepast aan 
de vacature”, stelt Rob Peeters, loop-
baanbegeleider bij Passion for Work. 
Voor technici gaat het dan bijvoorbeeld 
om de technieken die ze beheersen op 
maat van de betreffende job.

2. SOFT SKILLS VERMELDEN
Technischere profielen besteden in hun 
cv vaak minder aandacht aan soft skills. 
“Onterecht”, vindt Peeters. “Die zijn vaak 
ook heel belangrijk voor een werk- 
gever. Ik denk bijvoorbeeld aan stiptheid, 
samenwerking, leergierigheid of hulp-
vaardigheid.”

3. VERMELD JE TRAININGEN
Als technicus mag je zeker ook je trai-

ningen en certificaten vermelden. “Vaak 
worden er regelmatig bijscholingen of 
opfrissingscursussen gevolgd. Een korte 
lijst van de meest relevante is zeker het 
vermelden waard. Hierdoor weet een 
nieuwe werkgever dat hij in deze topics 
niet onmiddellijk moet investeren. En 
ook dat er ruimte is om nog andere ken-
nis bij te schaven.”  (WiVi)

Lees de volledige cv-tips op 
jobat.be/actua
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Jens Hoornaert 
Technicien parcs éoliens

“Le monde durable 
de demain, 

j’y travaille déjà.”
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Jens, Technieker windmolenparken

“De duurzame wereld 
van morgen, daar 

werk ik al aan.”

Wil jij ook werken aan 
de koolstofneutrale toekomst?
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Mensen zijn je grootste prioriteit.
Je straalt enthousiasme uit en weet bevlogenheid te creëren • Je slaagt er in een 
cultuur neer te zetten die het beste uit medewerkers naar boven brengt en de 
ervaring van de klant zo positief mogelijk maakt • Je bezit een hoog ambitieniveau
en doorzettingsvermogen • Je hebt passie, talent, moed en durf om het woonzorg-
netwerk te leiden als een maatschappelijk verantwoorde onderneming • Bovendien 
weet je te balanceren tussen consensus en resultaat • Je pakt barrières aan die 
service excellentie in de weg staan.

Jij doet dit alles vanuit verschillende invalshoeken.
Als secretaris vertegenwoordig je, samen met de voorzitter, het WoonZorgNetwerk 
(WZN). Je staat in voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van 
de raad van bestuur en het dagelijks personeelsbeheer. Je voert de administratie
verbonden aan de publiekrechtelijke welzijnsvereniging • Als inspirator weet je 
beweging te maken (veranderingsprocessen op gang te zetten) én dan los te laten en 
bij te sturen wanneer nodig • Als vertrouwenspersoon weet je te verbinden
en de juiste drempel in beschikbaarheid in te bouwen, zowel voor 
bewoner, familie en personeel als de raad van bestuur en 
externe partners.

“Sommige mensen willen dat het gebeurt. 

Sommige mensen wensen dat het gebeurt. 

Jij doet het gebeuren.”

Houder van een masterdiploma? Meer info vind je
bij CC Select: ccselect.probisgroup.be
of op www.wzc-immaculata.be

Interesse?
Bezorg je kandidatuur met cv, motivatiebrief, 
kopie van diploma en bewijs vereiste ervaring
aan: Koen De Beuckeleer, personeelsdienst
WZN Edegem, Oude Godstraat 110, 2650 Edegem
of via personeel@wznedegem.be
Uiterlijk 12/02/2021.
Deze selectieprocedure gebeurt in samenwerking met CC Select.

WoonZorgNetwerk Edegem is op zoek naar zijn (m/v)

DIRECTEUR WOONZORGNETWERK A5a/A5b

WINVEST Holding nv
Een innoverende, progressieve, en sterk groeiende 

Antwerpse vastgoedinvesteerder zoekt

PROJECTMANAGER
 VOOR RENOVATIE- en/of 

VOOR NIEUWBOUW- PROJECTEN
U bent ondernemend, leergierig en gepassioneerd in vastgoed... 

dan is deze job voor u: 

Functie
•	 	U	maakt	de	budgetten	op	op	basis	van	gedetailleerde	meetstaten.	
•  U maakt de planningen op. 
•  U stuurt een ploeg aan van ca. 6 man en een aantal gespecialiseerde 

onderaannemers. 
•  U bent meewerkende patron.
•  U organiseert de bestellingen van de materialen die de eigen ploeg of 

onderaannemer	nodig	heeft.	
•	 	U	bent	elke	dag	op	de	werven	en	controleert	dat	de	budgetten,	de	kwaliteit	

van het werk en de planning permanent worden gerespecteerd.
•	 	U	rapporteert	op	regelmatige	tijdstip	over	vooruitgang,	de	planning	en	de	

budgetten.	

Profiel
•  U bent intelligent, een harde werker en u steekt de handen uit de mouwen.
•  Ervaring niet vereist, passie wel!

Aanbod
•	 	Financiële	zekerheid	in	een	kapitaalkrachtige	groep.
•	 	Groeiperspectieven	als	medevennoot.
•  De job van uw leven!

Interesse? 
Stuur	dan	uw	CV	en	motivatiebrief	naar	beheer@winvest-holding.com,	ter	
attentie	van	Mevr.	Annick	Van	Passen.	
Meer	info	over	onze	realisaties	vindt	u	op	www.made.estate.

Virtuele Jobbeurzen
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Ontmoet tientallen rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.
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