
AMPER BUITENLAND, VEEL THUISWERK 

In welke mate verandert COVID-19 de job en verwachte vaardigheden van ingenieurs? De 
Vlaamse ingenieursvereniging ie-net stelde de vraag aan 1.064 ingenieurs. En wat blijkt? 
Communicatieve vaardigheden en veranderingsbereidheid worden belangrijker, zo blijkt.

Om te beginnen: de impact van de coronacrisis 

op de job van ingenieur blijft eerder beperkt. De  

overgrote meerderheid (93 procent) werkt nog bij de-

zelfde werkgever als vóór de eerste lockdown. Al was 

20 procent van de gecontacteerde ingenieurs vorig 

jaar wel een (beperkte) periode tijdelijk werkloos. 

Twee ingenieurs op drie zien de coronacrisis tege-

lijk als een kans én bedreiging, blijkt uit de enquête 

van ie-net. Al konden organisaties ook echt op hun  

ingenieurs rekenen. Bijna vier op tien werkten mee aan 

oplossingen om het bedrijf gezond te houden ten ge-

volge van COVID-19. Ook deze elementen vallen op:

1. MINDER WERKEN IN BUITENLAND
Een duidelijke trend. 93 procent van de Vlaamse in-

genieurs werkt tijdens corona uitsluitend in ons land. 

Vóór corona was dat slechts twee op drie. Opdrach-

ten in en reizen naar het buitenland staan dus dui-

delijk op een lager pitje. Ingenieurs die in ons land 

werkzaam zijn, maar regelmatig een verblijf in het 

buitenland hadden voor hun job, dalen fors in aantal: 

van 27 procent naar 5 procent.

2. THUISWERK OOK VOOR INGENIEURS 
Bijna alle ingenieurs (94 procent) werken regelma-

tig thuis. Vóór corona had slechts drie op vier de 

mogelijkheid om thuis te werken, en deden ze 

dat ook. Al blijken sociale isolatie en moeilijkere  

communicatie met medewerkers de grootste  

uitdagingen bij thuiswerk.

Bijna de helft van de ingenieurs vindt dat zijn of haar 

productiviteit bij thuiswerk even hoog ligt dan op het 

werk. Bij de andere helft zijn de meningen verdeeld, 

maar wel overwegend positief. 31 procent vindt zijn 

of haar productiviteit thuis hoger dan op kantoor, bij 

22 procent is dat omgekeerd: zij voelen zich pro-

ductiever op het bedrijf zelf. 

3. VOORKEUR KLASSIKALE OPLEIDINGEN
Ondanks corona volgde 44 procent wel  

opleidingen en die vonden vaak online plaats. Maar  

ingenieurs verkiezen inzake opleidingen toch de 

 fysieke variant. Dat zijn dan zowel puur klassikale 

opleidingen (voorkeur van 31 procent van de respon-

denten) als hybride opleidingen (= combinatie digi-

taal/klassikaal, wat de voorkeur is bij 30 procent). 

Slechts een kwart kiest voor digitale opleidingen.

4. LOOPBAAN STABIEL
Drie kwart wil de carrière verder uitbouwen bij de 

huidige werkgever. En ook de job daar schatten zij 

stabiel in. Bijna de helft van de ingenieurs verwacht 

namelijk dat de organisatie waar hij of zij werkt zal 

veranderen, maar dat dit geen implicaties gaat heb-

ben op zijn of haar functie. Drie op tien verwacht 

zelfs dat alles bij het oude zal blijven. De rest (twee 

op tien) vermoedt wel een koersverandering en 

denkt dat de organisatie waar hij of zij werkt gaat 

veranderen én dat dit implicaties gaat hebben op 

de functie.

5. COMMUNICATIE EN FLEXIBILITEIT VOOROP
De coronacrisis zorgt voor verhoogde werkdruk, 

vindt zowat de helft dan de ingenieurs. Met name 

soft skills komen opzetten. In de top drie van com-

petenties, die volgens ingenieurs belangrijk zijn 

geworden in het kader van de coronacrisis, vinden 

we: communicatieve vaardigheden, veranderings-

bereidheid en professionele wendbaarheid. 

De meer inhoudelijke aspecten van de job (zoals 

manufacturing kennis en kennis van data-analyse 

en -tools) staan dan weer helemaal onderaan bij 

competenties die belangrijker worden. Corona 

maakt de ingenieur vooral communicatiever.

William Visterin      

Wat doet corona  
met de ingenieur? 

"Twee ingenieurs  
op drie zien de  

coronacrisis tegelijk  
als een kans én  
een bedreiging."

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

Deze week:
extra jobs voor ingenieurs  
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Commercial Country Manager 
within the agricultural industry

Company info: Our client, subsidiary of an international group, is an established player within the agri-inputs industry. Via an  
extensive network of distributors, it markets a broad range of products in Belgium and surrounding countries. To support its 
further growth, we are looking for a (m/f)

Position: • You are responsible for the day-to-day general 
management of the Belgian organisation. You manage the 
procurement process, steer the sales team and coordinate the 
warehouse activities • You coach your commercial team to set 
sales plans for their accounts, in line with market trends and 
the business strategy of the organisation. You maintain fre-
quent contacts yourself with strategically important customers 
and suppliers to ensure the long-term relationships with them 
• You translate the group strategy to the Belgian organisation 
with attention for the specificity of your business. You run the 
day-to-day operations autonomously and communicate regu-
larly to the group • You become the company’s spokesperson 
for external partners and defend its strategic interests. You will 
be in contact with banks, suppliers, trade organisations, official 
bodies, etc. 

Profile: • You combine an agrotechnical education with a pro- 
ven track record in a commercial position within the agri-inputs 
industry (feed, fertilisers, seeds, crop protection) • You have a 
strong commercial focus with responsibility for business devel-
opment and profit delivery • You have the ability to communi-
cate with people from various different levels, both internally 
and externally • You feel at home in a down-to-earth organi- 
sation and live within driving range of East Flanders. 
Offer: • A job in an organisation that is an established player 
in the agricultural industry in which you have the autonomy to 
build the success of the company further.  

 This recruitment is exclusively conducted by

Interested? Surf to jobs.hudsonsolutions.com and apply  
online. Questions? Please contact Jeroen Peeters at  
+32 9 242 53 40. 

Ben jij een geboren onderhandelaar, met analytische, 
communicatieve en commerciële skills? Voel je je 
als een vis in het water in een open, no-nonsense-
omgeving, waar pragmatiek en ondernemerschap sterk 
gewaardeerd worden? En krijg je energie van plannen 
en organiseren, en van het leiden van projecten?

Dan ben jij misschien wel onze nieuwe 

AANKOPER
Zorg voor je toekomst, en ga aan de slag bij 
het Jan Yperman Ziekenhuis! Een moderne en 
hoogtechnologische werkomgeving, maar evengoed 
een warme plek waar collega’s mensen zijn,  
geen nummers. 

JAN YPERMAN ZIEKENHUIS
Briekestraat 12 - 8900 Ieper 

www.yperman.net - info@yperman.net

Meer info?
Solliciteren? 

Ga naar 
jobs.yperman.net

Ons aanbod 
• een boeiende job • verloning op basis van relevante 
ervaring • vakantiegeld en eindejaarstoelage • maal-

tijdcheques (8 euro) • ecocheques • gratis woon-
werkverkeer bij openbaar vervoer • fietsvergoeding • 
hospitalisatieverzekering • interessante verlofregeling 

en werktijden. 

Vilvoorde is een innovatieve stad aan het water 
met meer dan 45 000 inwoners. Om ons team te 
versterken, zijn we op zoek naar een dynamische 
en enthousiaste collega voor de functie: 

Diensthoofd gebouwen 
dienst Gebouwen 

A4a-A4b, voltijds, statutair 

Interesse? Alle info vind je op 
www.vilvoorde.be. 

Solliciteren kan tot 14 februari 2021.  

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

Deze week:
extra jobs voor ingenieurs  

Machines bedienen als thuiswerk

Het gaat om de studenten industrieel ingenieur machine- en 

productieautomatisering aan de UGent Campus Kortrijk. Zij 

kunnen thuis of op kot de apparatuur in het universiteitslabo 

besturen. Een webcam toont live hoe de machine beweegt. 

De inspiratie voor deze opstelling komt van het bedrijfsleven, 

waar vaak op afstand een diagnose wordt gesteld en hulp 

wordt geboden.

24 studenten kunnen tegelijk de verschillende opstellingen 

op afstand bedienen. De lesgever is tijdens de les fysiek in 

het lab aanwezig en kan ingrijpen bij problemen. Studenten 

leren onder andere de intelligente drives - die motoren aan-

sturen -  bedienen. 

Het voordeel van zo’n remote systeem is dat iedereen simul-

taan toegang krijgt. In het labo zelf krijgt één student controle 

terwijl andere groepsleden toekijken.

Toch is het volgens Steve Dereyne, lector elektrotechniek 

aan de onderzoeksgroep campus Kortrijk, niet de bedoeling 

om de fysieke labo’s te vervangen. “Maar dit online-remote 

concept gaan we behouden. Zo kunnen we studenten meer 

de kans bieden om buiten de contacturen individueel be-

paalde zaken uit te testen.”

 (WiVi)

Ook ingenieursstudenten kunnen van thuis uit werken. En meer bepaald testmachines bedienen  
die zich fysiek in het labo bevinden.

De kennismaking

Autoveiligheid is de organisatie die 
de ondernemingen Autoveiligheid 
nv, Bureau voor Technische Controle 
nv en Centrum voor Technische 
Automobielinspectie beheert. 
In totaal werken er een 700-tal 
mensen in Vlaanderen, verspreid 
over 18 keuringsstations en 6 
examencentra voor het behalen van 
een rijbewijs. Jaarlijks worden er 
1,8 miljoen voertuigen gekeurd  en 
200.000 examens voor het rijbewijs 
afgenomen. 

Voor de hoofdzetel in Geel zijn 
ze voor de versterking van hun 
managementteam en voor snelle 
indiensttreding op zoek naar een: 

 www.autoveiligheid.be

BEDRIJFSJURIST
Met passie voor voertuigen 

De uitdaging: • Als belangrijke juridische spil binnen de groep Autoveiligheid in nauw contact 
staan met zowel de interne afdelingen als met externe partijen (verzekeringsinstanties, 
advocaten, gespecialiseerde juristen, klanten enz.) • Verantwoordelijk voor de analyse en 
opvolging van de administratieve en technische wetgeving omtrent autokeuring en rijbewijzen 
• De nodige adviezen verlenen en ondersteuning bieden binnen deze materie • Behartigen 
van de algemene juridische dossiers en projecten • Dankzij een generalistische kennis van de 
rechtstakken passend advies geven of de vertaalslag maken naar specialisten • Waarborgen 
van een correcte opvolging van schade- en klantendossiers • Beheren van de tenders, 
contracten en overeenkomsten • Rechtstreeks rapporteren aan de CEO
De perfecte match: • Master in de Rechten • Minimaal 5 jaar relevante ervaring als 
bedrijfsjurist/advocaat • Generalistische juridische kennis (o.a. vennootschapsrecht, 
arbeidsrecht, milieurecht …) • Aantoonbare affiniteit met de automotive sector, 
voertuigtechnologie en/of verkeersveiligheid • Analytisch sterk, zelfsturend en zelfstandig 
met een een klantgerichte ingesteldheid en pragmatische aanpak • Flexibele en dynamische 
persoonlijkheid (zowel qua jobinhoud, tijdsbesteding als prioriteiten) • Uitmuntende sociale en 
communicatieve (zowel mondeling als schriftelijk) vaardigheden
Het aanbod: • De kans om mee te werken aan de verdere groei en modernisering van de 
groep • Uitdagende en boeiende functie in een dynamische bedrijfsomgeving • Deel uitmaken 
van een team van een 35-tal medewerkers van de head offices • Aantrekkelijk salarispakket 
aangevuld met extralegale voordelen en een bedrijfswagen

Meer info? Contacteer Sandra Holsteyns via 011 36 10 61 www.motmansenpartners.be     
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO



www.mediahuis.be/jobs 

Een job in de media?
Mediahuis verwacht je.

Business Analist Shared Services

In implementatie, optimalisatie of integratie projecten neem jij 
de analyse van processen in finance, HR, facility & legal voor 
jouw rekening. Voor kleinere projecten vervul je de rol van
projectleider. Heb jij als business analist ervaring met 
systeemintegraties? 

Aarzel niet om jouw CV te bezorgen via 
jobs.mediahuis.be

WORD JIJ DE NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR?
decretale graad – voltijds – te begeven bij wijze van mandaathouderschap – aanleg 

van een wervingsreserve van 3 jaar 

FUNCTIE & PROFIEL:
· je neemt de algemene leiding over alle diensten van het lokaal 

bestuur (stad & OCMW)

· je bent het hoofd van het personeel en kan terugvallen op je 

ervaring en affiniteit met people management

· je fungeert als voorzitter van het managementteam en als verbin-

dingsfiguur tussen het bestuur en de administratiedingsfiguur tussen het bestuur en de administratie

· je verzorgt de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de beleids-

doelstellingen

· je houdt ervan om mensen en hun belangen te verbinden en je 

profileert je als een bruggenbouwer die naast een sterke visie, ook 

operationeel de handen uit de mouwen kan en durft steken

· eigenschappen als dynamisch, verbindend en participatief typeren 

jou

VOORWAARDEN:
· je bezit een masterdiploma (of gelijkwaardig) én een rijbewijs B

· je beschikt over min. 4 jaar nuttige beroepservaring in een lei-

dinggevende functie

AANBOD: 
· · aanstelling in voltijds contractueel* verband via mandaat voor een 

periode van 7 jaar, telkens verlengbaar met dezelfde tijdsduur mits 

gunstige evaluatie

· ruime verantwoordelijkheid in een uitdagende organisatie en een 

aantrekkelijke verloning (volgens de salarisschaal van decretale 

graad)

·· extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverze-

kering, en vergoeding woon-werkverkeer (fiets of openbaar vervoer)

*De statutaire interne kandidaten behouden hun statutaire hoedanigheid.

INTERESSE? Bezorg uiterlijk 

op 23 februari 2021 

jouw motivatiebrief met cv 

(waaruit 4 jaar nuttige erva-

rinring in een leidinggevende 

functie blijkt), kopie master-

diploma, kopie rijbewijs 

én recent uittreksel uit het 

strafregister aan

Search & Selection per mail:

gent@searchselection.com. 

T.a.v. Myra Vandekerckhove

Onvolledige sollicitaties op 

de dag van afsluiting worden 

niet aanvaard. De taalwet-

geving is van toepassing.  

Het taalexamen vindt plaats 

op zaterdag 27/03/2021.

MEER INFO: Dienst Personeel 

van het Lokaal Bestuur Ronse  

055/ 232 727 - 055/232 725 

vacatures@ronse.be

www.ronse.be/vacatures 

of bij Search&Selection 

per mail of op het nummer

09/243 40 8009/243 40 80

(version française sur 

demande)

FINANCIEEL  
DIRECTEUR  

Statutair – decretale graad – voltijds

De lokale overheid Ninove is op zoek naar een financieel directeur.

Als financieel directeur beheer je samen met een sterk team de financiën van 
het lokaal bestuur. Je bent geboeid door alle aspecten van het financieel beheer, 
zoals aankopen, verzekeringen, belastingen, financiële planning, boekhouding, 
adviesverlening en rapportering. Je neemt eindverantwoordelijkheid voor de taken 
die je wettelijk opgedragen zijn, je ondersteunt de vlotte werking van het lokaal 
bestuur en je biedt meerwaarde als financieel raadgever.

Wat verwachten we van jou? 
Een masterdiploma, in combinatie met 5 jaar relevante professionele 
financiële managementervaring. 

Je bent gebeten door financieel beheer in de ruimste zin. Je loodst de organisatie 
steeds met verantwoordelijkheidszin naar financiële stabiliteit. Je bent niet alleen 
rationeel en resultaatgericht, maar ook empathisch, verbindend, respectvol en een 
echte teamplayer.

Interesse?
Solliciteren kan uiterlijk tot 21 februari 2021, via mail naar ninove@ascento.be.

Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de functietitel waarvoor je solliciteert.

Problemen met solliciteren? Neem dan contact op met Janice Verdegem via  
ninove@ascento.be of 0485 50 50 68.

Meer info omtrent de functie-inhoud en de algemene toelatingsvoorwaarden kan 
je terugvinden op www.ninove.be/vacatures.



Neem jij hier graag een rol in op?
Solliciteer op
jobs.gent.be

Ontdek de volledige functiebeschrijving,
voorwaarden en selectieprocedures
op de website.

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. 
We selecteren kandidaten op basis van  
kwaliteiten, passies en vaardigheden 
ongeacht lee�tijd, geslacht, a�komst, 
geaardheid, geloof, beperking, ... 

Heb je nog vragen?
Dienst Selectie 
en Mobiele Ploeg 
09 266 75 60 
jobs@gent.be

• INGENIEURS TECHNIEKEN (M/V/X) 
  (of projectleiders technieken gelijkwaardig door ervaring)

  We investeren permanent in ons patrimonium. Denk aan technische
  aanpassingen aan bestaande gebouwinfrastructuur, maar ook aan
  grotere verbouwings-, nieuwbouw- en restauratieprojecten. Hierbij  
  nemen we op kwalitatief en ecologisch vlak een voortrekkersrol op. 

  Ben jij de projectleider die dit mee in goede banen leidt?
  Je maakt mee het verschil, want dankzij jouw inzet en technische  
  expertise lopen kinderen school in een veilige omgeving, hebben 
  collega’s een aangename werkplek, zijn museumbezoekers ook onder 
  de indruk van de staat van het gebouw of kunnen senioren naar 
  een fi jn dienstencentrum.

Zin om mee te bouwen aan een toffe stad voor alle Gentenaars? 
Stad Gent zoekt verschillende:

Schitter voor Gent

SALES AUTOMOTIVE CONSULTANT (Ref. 2020/2009)

West- en Oost-Vlaanderen

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur 
reageer je via www.auli.be.

Om de groei van dit jonge en dynamische bedrijf mee te ondersteunen en professioneel te 
onderbouwen, zijn we op zoek naar een:

Je bent verantwoordelijk voor de groei van het zakencijfer, de uitbouw van het aantal partner-
schapovereenkomsten en de verruiming van de portfolio per klant.

• Je maakt een analyse van het potentieel in je regio (invoerders, merkconcessies, onafhankelijke 
verdelers, handelaars …) en je vertaalt die naar een strak commercieel uitvoeringsplan.

• Op een ef� ciënte en continue wijze prospecteer je potentiële klanten, analyseer je hun actuele werking en 
sluit je rendabele contracten af. 

• Je speelt een vitale rol bij de opstart en de opleiding en begeleiding van onze klanten in de toepassing 
van onze webapplicaties.

• Het draait steeds om het verlenen van professioneel advies gecombineerd met een voldoende hands-on 
aanpak. Je moet snel inspelen op vragen en problemen en voldoende � exibel zijn om te schakelen met 
verschillende contactpersonen bij zeer diverse klanten. 

Fastback, gevestigd in Floriffoux, werd opgericht in 2013 en 
ontwikkelt webapplicaties voor dealers en autohandelaars 
voor het beheer van tweedehands- en nieuwe wagens 
(overnames, verkoop en voorraad). Door op een objectieve 
manier aanbod en vraag samen te brengen en door alle 
cruciale handelingen in dit proces te automatiseren, faciliteert 
Fastback zowel de data- als de businessprocessen.
Vandaag bestaat het Fastback-team uit 11 medewerkers 
die instaan voor een klantenbestand van een 1500-tal 
dealers in België en het Groothertogdom Luxemburg. Het 
team draagt 3  fundamentele waarden hoog in het vaandel: 
professionaliteit, betrokkenheid en snelheid.

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

WORD JIJ DE NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR?
decretale graad – voltijds – te begeven bij wijze van mandaathouderschap – aanleg 

van een wervingsreserve van 3 jaar 

FUNCTIE & PROFIEL:
· je neemt de algemene leiding over alle diensten van het lokaal 

bestuur (stad & OCMW)

· je bent het hoofd van het personeel en kan terugvallen op je 

ervaring en affiniteit met people management

· je fungeert als voorzitter van het managementteam en als verbin-

dingsfiguur tussen het bestuur en de administratiedingsfiguur tussen het bestuur en de administratie

· je verzorgt de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de beleids-

doelstellingen

· je houdt ervan om mensen en hun belangen te verbinden en je 

profileert je als een bruggenbouwer die naast een sterke visie, ook 

operationeel de handen uit de mouwen kan en durft steken

· eigenschappen als dynamisch, verbindend en participatief typeren 

jou

VOORWAARDEN:
· je bezit een masterdiploma (of gelijkwaardig) én een rijbewijs B

· je beschikt over min. 4 jaar nuttige beroepservaring in een lei-

dinggevende functie

AANBOD: 
· · aanstelling in voltijds contractueel* verband via mandaat voor een 

periode van 7 jaar, telkens verlengbaar met dezelfde tijdsduur mits 

gunstige evaluatie

· ruime verantwoordelijkheid in een uitdagende organisatie en een 

aantrekkelijke verloning (volgens de salarisschaal van decretale 

graad)

·· extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverze-

kering, en vergoeding woon-werkverkeer (fiets of openbaar vervoer)

*De statutaire interne kandidaten behouden hun statutaire hoedanigheid.

INTERESSE? Bezorg uiterlijk 

op 23 februari 2021 

jouw motivatiebrief met cv 

(waaruit 4 jaar nuttige erva-

rinring in een leidinggevende 

functie blijkt), kopie master-

diploma, kopie rijbewijs 

én recent uittreksel uit het 

strafregister aan

Search & Selection per mail:

gent@searchselection.com. 

T.a.v. Myra Vandekerckhove

Onvolledige sollicitaties op 

de dag van afsluiting worden 

niet aanvaard. De taalwet-

geving is van toepassing.  

Het taalexamen vindt plaats 

op zaterdag 27/03/2021.

MEER INFO: Dienst Personeel 

van het Lokaal Bestuur Ronse  

055/ 232 727 - 055/232 725 

vacatures@ronse.be

www.ronse.be/vacatures 

of bij Search&Selection 

per mail of op het nummer

09/243 40 8009/243 40 80

(version française sur 

demande)

We zijn momenteel op zoek naar een (m/v)

PROJECTINGENIEUR Machinebouw 
& Engineering

Zin in een afwisselende job bij een exportgerichte KMO? Wil je je grenzen verleggen en een 
stukje van de wereld zien? Stuur dan jouw sollicitatie met cv naar jobs@piramide-consulting.be. 
Voor bijkomende informatie: Paul Van de Velde - 0475/636 939. VG
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DE FUNCTIE

Je werkt nauw samen met het Hoofd 
Productie en R&D, de Teamleader productie 
en het Teamlid programmatie/sturing. Je 
werkt mee aan de continue verbetering 
van onze technologie en bent de stuwende 
kracht achter nieuwe ontwikkelingen. Met 
jouw kennis en inzet groei je uit tot een 
expert binnen het domein van machines voor 
gezonde snacks.

JOUW TAKEN

• Je zet de eisen van de klant om naar 
interne ontwerp- en productie-
specificaties.

• Je bent medeverantwoordelijk voor 
de productontwikkeling (R&D) en 
optimalisatie van zowel bestaande 
als nieuwe machines, recepten en 
grondstoffen.

• Op vakbeurzen in binnen- en buitenland 
ga je op zoek naar nieuwe evoluties en 
technologische ontwikkelingen.

• Bij pieken spring je mee in de bres in de 
productie en begeleid je de monteurs in 
het atelier.

• Waar nodig assisteer je bij de on-site 
opstart van nieuwe installaties in binnen- 
en buitenland.

JOUW PROFIEL

• Je bent industrieel of burgerlijk ingenieur 
elektromechanica / werktuigkunde met 
enkele jaren ervaring, bij voorkeur in de 
voedingssector of de machinebouw.

• Je bent gedreven, hands-on en niet bang 
om de handen uit de mouwen te steken.

• Je beschikt over goede kennis hydraulica/
pneumatica toepassingen, kan werken 
met AutoCAD, Inventor of andere 
tekenprogramma’s. 

• Je hebt een goede kennis van het Engels. 
Kennis van Frans en Duits is een plus.

ONS AANBOD

• Je komt terecht in een jong en dynamisch 
team binnen een wereldwijd actieve 
onderneming in een sterk groeiende 
markt.

• Je krijgt de kans om jezelf verder 
te ontplooien binnen een goed 
georganiseerd en financieel gezond 
bedrijf.

• We bieden je een aantrekkelijk 
salaris aangevuld met een pakket aan 
extralegale voordelen.

Deze vacature wordt exclusief behandeld door:
PIRAMIDE – Executive Search, HR & Business Consulting
www.piramide-consulting.be

Incomec (incomec.be) ontwikkelt innovatieve machines voor 
de voedingsindustrie, met een focus op gezonde snacks. Al 
meer dan 30 jaar staan wij internationaal bekend voor onze 
kwaliteit en technologie. Vanuit Brakel (O-Vl) exporteren we 
naar topbedrijven binnen de voedingsindustrie wereldwijd.



Deskundige wegen & verkeer
(B1-B3)
De deskundige wegen en verkeer staat in voor het
beheren van dossiers en het verschaffen van advies
inzake grondgebonden eigendommen, infrastructuur en
nutsvoorzieningen teneinde een kwaliteitsvolle publieke
ruimte te creëren.

Om in aanmerking te komen voor deze functie dien je in
het bezit te zijn van een bachelor diploma. Daarnaast zijn
we op zoek naar een gedreven persoon die zowel op
technisch als administratief vlak onderlegd is.

Verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (geïndexeerd
brutojaarsalaris: min. 30.119 – max. 50.750), aangevuld
met extralegale voordelen.

De gemeente Kruisem isop zoek naar een voltijdse
deskundige wegen en verkeer (B1-B3) in contractueel
dienstverband.
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk,
psychotechnisch en mondeling gedeelte. Meer info vind
je in de infobundel op www.jobsolutions.be.

Solliciteren kan t.e.m. 14/02/2021
en gebeurt bij voorkeur online via
www.jobsolutions.be/register/69
24. Vereiste bijlages: cv,
motivatiebrief, kopie diploma,
kopie uittreksel uit het
strafregister.

Dienstverantwoordelijke
buitenschoolse opvang
Als dienstverantwoordelijke buitenschoolse opvang sta je
in voor de praktische uitwerking van de kwalitatieve
uitbouw van buitenschoolse opvang.

Om in aanmerking te komen voor deze functie dien je in
het bezit te zijn van het diploma van bachelor in het
sociaal agogisch werk met de titel van maatschappelijk
assistent OF; bachelor in de sociale gezondheidszorg OF;
bachelor pedagogie van het jonge kind.

Verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (geïndexeerd
brutojaarsalaris: min. 30.119 – max. 50.750), aangevuld
met extralegale voordelen.

De gemeente Kruisem is op zoek naar een deeltijdse
(19/38) dienstverantwoordelijke buitenschoolse opvang
(B1-B3) in contractueel dienstverband.
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk,
psychotechnisch en mondeling gedeelte. Meer info vind
je in de infobundel op www.jobsolutions.be.

Solliciteren kan t.e.m. 14/02/2021
en gebeurt bij voorkeur online via
/www.jobsolutions.be/register/6
922. Vereiste bijlages: cv,
motivatiebrief, kopie diploma en
een kopie van uw uittreksel uit het
strafregister model 2 toe te
voegen. 

www.ago.be • info@ago.be

n  FUNCTIE: • Binnen jouw rol als Technisch Commercieel 
Vertegenwoordiger bouw je een vertrouwensrelatie op met 
klanten en zorg je voor een positief imago van het bedrijf.  
• Daarnaast ga je actief prospecteren in jouw regio om nieuwe 
klanten te werven. • Je denkt actief mee in de noden van de 
klant en geeft technisch advies. • Bovendien heb je oog voor 
opportuniteiten die zich voordoen binnen de markt. • Je rap
porteert rechtstreeks aan de zaakvoerder.

n  PROFIEL: • Idealiter beschik je over een bachelorsdiploma in 
een technisch/commerciële richting. • Bovendien heb je al een 
eerste werkervaring achter de rug. • Affiniteit met techniek is 
zeker een pluspunt. • Je hanteert een vlotte en klantgerichte 
communicatie. • Evenals denk je in oplossingen en zet je de 
klant op de eerste plaats. • Je communiceert vlot in het Neder
lands en Frans.

n  AANBOD: • Je komt terecht in een stabiele en familiale om
geving, met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. • Je kan 
rekenen op een aantrekkelijk remuneratiepakket in verhou
ding met je diploma en ervaring. • Daarnaast worden er een 
interne opleiding voorzien over het productgamma.

INTERESSE? Stuur cv met motivatiebrief naar info@ago.be
Meer info nodig? Bel naar 056 22 80 64
Deze vacature vindt u ook op www.ago.be 
Ago International garandeert een discrete en snelle behandeling van je kandi
datuur. De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International.

TECHNISCH COMMERCIEEL 
VERTEGENWOORDIGER

Rogiers-Vanpoucke uit 
Waregem is gespecialiseerd in 
de verkoop, levering, installa
tie en onderhoud van investe
ringsgoederen voor bouwge
relateerde bedrijven. Met focus 
op  kwaliteit, duurzaamheid, 
machines van topmerken, er
va ring en knowhow bieden 
zij een doorgedreven en uitge
breide service.

Ter versterking van hun team 
zijn zij op zoek naar een (m/v):

Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO - www.mlso.be) staat in voor o.m. de ontwikkeling van het 
grondbeleid in de Waaslandhaven, die dé groeimotor is van de haven van Antwerpen. Als opdracht-
houdende vereniging streeft MLSO naar een duurzame, ruimtelijke en economische ontwikkeling 
in het havengebied van de linkerscheldeoever. MLSO kanaliseert de behoeften van stakeholders, 
organiseert gepaste acties en doet samenwerken. 

Om de duurzame ontwikkeling binnen de Waaslandhaven verder uit te bouwen, zoekt 
MLSO een (m/v/x)

MEDEWERKER DUURZAME OPDRACHTEN 
Contract van 5 jaar

FUNCTIE: Als medewerker duurzame opdrachten zal je de uitrol van duurzame opdrachten binnen 
de Waaslandhaven ondersteunen, geflankeerd door senior deskundigen binnen het MLSO- 
team, en tevens een verbindende rol met de provincie Oost-Vlaanderen vervullen. Je zoekt inspi-
rerende voorbeelden, doet voorbereidend studiewerk, informeert en ondersteunt MLSO om een 
coherent project uit te werken.

PROFIEL: • bachelor- of masterdiploma of een hogere wetenschappelijke opleiding • brede 
algemene vorming met sterke affiniteit inzake duurzame ontwikkeling • projectmatige aanpak 
• leergierig • initiatief nemer • gedreven, analytisch en resultaatgericht • sterk in presenteren 
en communiceren • snapt hoe organisaties werken • vlotte pen • organisatietalent • zelfstandig 
en t.g.t. teamspeler • zeer goede kennis van het Nederlands en goede kennis van het Engels 
• kennis MS Office • rijbewijs B.

AANBOD: • Je wordt verloond volgens de barema’s van lokale besturen. Relevante anciënniteit 
kan worden opgenomen in de verloning • Je krijgt een uitgebreid pakket extralegale voordelen 
(maaltijdcheques, fietsvergoeding of vergoeding woon-werkverkeer, groepsverzekering aanvul-
lend pensioen, hospitalisatieverzekering, aantrekkelijke verlofregeling, teamactiviteiten, …) • Je 
maakt deel uit van een maatschappelijk belangrijk groeibedrijf • Je beschikt over veel autonomie 
in een sterk team.

BENIEUWD? Stuur jouw kandidatuur (cv en motivatie) voor 5 maart 2021 naar Dominique Meirlaen. 
Meer inlichtingen: dominique@thefuturealliance.com of via +32 (0)477 65 85 56.

www.thefuturealliance.com

Jouw kandidatuur wordt confidentieel en exclusief door 
The Future Alliance behandeld.

The Future Alliance – gecertificeerd door Federgon
MANAGEMENT
SEARCH & SELECTION

FINANCIEEL  
DIRECTEUR  

Statutair – decretale graad – voltijds

De lokale overheid Ninove is op zoek naar een financieel directeur.

Als financieel directeur beheer je samen met een sterk team de financiën van 
het lokaal bestuur. Je bent geboeid door alle aspecten van het financieel beheer, 
zoals aankopen, verzekeringen, belastingen, financiële planning, boekhouding, 
adviesverlening en rapportering. Je neemt eindverantwoordelijkheid voor de taken 
die je wettelijk opgedragen zijn, je ondersteunt de vlotte werking van het lokaal 
bestuur en je biedt meerwaarde als financieel raadgever.

Wat verwachten we van jou? 
Een masterdiploma, in combinatie met 5 jaar relevante professionele 
financiële managementervaring. 

Je bent gebeten door financieel beheer in de ruimste zin. Je loodst de organisatie 
steeds met verantwoordelijkheidszin naar financiële stabiliteit. Je bent niet alleen 
rationeel en resultaatgericht, maar ook empathisch, verbindend, respectvol en een 
echte teamplayer.

Interesse?
Solliciteren kan uiterlijk tot 21 februari 2021, via mail naar ninove@ascento.be.

Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de functietitel waarvoor je solliciteert.

Problemen met solliciteren? Neem dan contact op met Janice Verdegem via  
ninove@ascento.be of 0485 50 50 68.

Meer info omtrent de functie-inhoud en de algemene toelatingsvoorwaarden kan 
je terugvinden op www.ninove.be/vacatures.



www.mediahuis.be/jobs 

Een job in de media?
Mediahuis verwacht je.

Business Analist Shared Services

In implementatie, optimalisatie of integratie projecten neem jij 
de analyse van processen in finance, HR, facility & legal voor 
jouw rekening. Voor kleinere projecten vervul je de rol van
projectleider. Heb jij als business analist ervaring met 
systeemintegraties? 

Aarzel niet om jouw CV te bezorgen via 
jobs.mediahuis.be

Indien één van deze opportuniteiten jou aanspreekt, reageer dan snel en mail naar jobs@christeyns.com

www.christeyns.com

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 indus-

triële wasserijen, de professionele hygiëne, de

voedingsindustrie,… Christeyns wil haar project- 

en service afdeling verder uitbouwen, met een 

verdere  specialisatie richting reinigingssystemen 

voor de voedingssector.

Om haar permanente groei verder te ondersteu-

nen zoekt Christeyns m/v:

SERVICE ENGINEER
MET DOORGROEIPOTENTIEEL
De functie:
• Na een inwerkperiode word je mee ingeschakeld in de service bij onze industriële 

wasserijklanten en bedrijven in de voedingssector. Op die manier leer je zowel 
het cliënteel kennen als de installaties. Je raakt vertrouwd met pompen, kleppen, 
tanks, debietmeters,… Het oplossen van storingen en uitvoeren van e�  ciënte 
interventies behoren tot de kern van de functie. 

• Op termijn word je mee verantwoordelijk voor het plaatsen, herstellen en
onderhouden van automatische doseerinstallaties en reinigingssystemen.
Op die manier evolueer je naar een volwaardige project engineer functie.

• Als project engineer draag je zorg voor het kwalitatief en veilig uitvoeren van 
een project van a tot z. Je zorgt ervoor dat het noodzakelijke materieel ter plekke 
is, ziet toe op de uitvoering en een kwalitatieve afwerking binnen de gestelde 
deadlines. 

• Na een inwerkperiode sta je ook borg voor het inzetten van de juiste mankracht, 
en zorg je ervoor dat ze op een goede manier worden aangestuurd. 
Daarbij staan servicegerichtheid en veiligheid centraal.

• Je rapporteert aan de Engineering Manager Laundry/Food Belux. Op termijn 
neem je de engineering rol voor de food hygiëne afdeling voor jouw rekening.

Jouw profi el: 
• Je hebt een  technische opleiding, met een specialisatie in Elektriciteit,

Elektromechanica of Industriële Onderhoudstechnieken. 
• Je hebt enkele jaren ervaring in een technische servicefunctie, of in onderhoud.
• Je woont bij voorkeur in het centrum van het land.
• Je hebt een goede kennis van de twee landstalen.

SALES CONSULTANT
REINIGINGSSYSTEMEN VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE

De functie:

• Je bent in de eerste plaats een commerciële gangmaker die de markt van de
“food & beverage bedrijven” op een actieve manier bewerkt in de Belgisch-
Luxemburgse markt, en dit op het vlak van detergenten, reinigingssystemen en
hygiëne problematiek in het algemeen. 

• Je staat in voor het bewerken van mogelijke prospecten, dit vnl. bij de vleesver-
werkende bedrijven, brouwerijen, zuivelproducenten,… Je verzorgt tevens de 
uitbouw van de relatie, en wordt aanspreekpunt bij het opvolgen en controleren 
van de servicecontracten. 

• Je onderscheidt je door de combinatie van een “hands on approach” enerzijds, 
en het vermogen om productkennis ook te vertalen in bredere reiniging- en/of 
hygiënestrategieën bij de klant. Je start samen met de klant projecten op, op het 
vlak van hygiëne en desinfectie. 

• Je staat in nauw contact met het centrale labo, de productie, de commerciële 
binnendienst, en koppelt marktinformatie terug aan het food & beverage hygiene 
team, met het oog op een permanente ontwikkeling van het productportfolio.

• Je rapporteert aan de Operations Director Food Hygiëne België.

Jouw profi el: 
• Je hebt een hogere opleiding of bent gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt een saleservaring van minstens vijf jaar.
• Je hebt een stevige kennis van reinigingsprocessen in de voedingsindustrie.
• Je hebt een minimale basiskennis Engels en Frans.

Aanbod:
• De kans om te werken in een succesvol en stabiel  bedrijf. 
• Een functie die de kenmerken van een familiebedrijf koppelt aan die van een internationale topspeler.
• De mogelijkheid om mee vorm te geven aan een professionele omgeving. 
• Reële ontwikkelingsmogelijkheden voor ambitieuze en gedreven medewerkers.
• Een degelijke remuneratie op het niveau van de functie. Een bedrijfswagen wordt voorzien. 
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Commercial Country Manager 
within the agricultural industry

Company info: Our client, subsidiary of an international group, is an established player within the agri-inputs industry. Via an  
extensive network of distributors, it markets a broad range of products in Belgium and surrounding countries. To support its 
further growth, we are looking for a (m/f)

Position: • You are responsible for the day-to-day general 
management of the Belgian organisation. You manage the 
procurement process, steer the sales team and coordinate the 
warehouse activities • You coach your commercial team to set 
sales plans for their accounts, in line with market trends and 
the business strategy of the organisation. You maintain fre-
quent contacts yourself with strategically important customers 
and suppliers to ensure the long-term relationships with them 
• You translate the group strategy to the Belgian organisation 
with attention for the specificity of your business. You run the 
day-to-day operations autonomously and communicate regu-
larly to the group • You become the company’s spokesperson 
for external partners and defend its strategic interests. You will 
be in contact with banks, suppliers, trade organisations, official 
bodies, etc. 

Profile: • You combine an agrotechnical education with a pro- 
ven track record in a commercial position within the agri-inputs 
industry (feed, fertilisers, seeds, crop protection) • You have a 
strong commercial focus with responsibility for business devel-
opment and profit delivery • You have the ability to communi-
cate with people from various different levels, both internally 
and externally • You feel at home in a down-to-earth organi- 
sation and live within driving range of East Flanders. 
Offer: • A job in an organisation that is an established player 
in the agricultural industry in which you have the autonomy to 
build the success of the company further.  

 This recruitment is exclusively conducted by

Interested? Surf to jobs.hudsonsolutions.com and apply  
online. Questions? Please contact Jeroen Peeters at  
+32 9 242 53 40. 
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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

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Motmans & Partners, met 
kantoren in Hasselt, Antwerpen, 
Herentals, Lommel, Diegem 
en Eindhoven, is een sterke 
dienstverlener op het vlak 
van human resources. Onze 
ervaren consultants bieden 
maatwerk in werving en 
selectie, talentmanagement, hr-
beleid en loopbaanbegeleiding. 
We blijven groeien en gaan 
onze activiteiten in Antwerpen 
verstevigen. Daarom zijn we op 
zoek naar een:

HR CONSULTANT 
MET EEN PASSIE VOOR BUSINESS DEVELOPMENT

Kom ons team vervoegen! Reageer via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures of bel voor meer info  
naar Geert Motmans, gedelegeerd bestuurder, op 011 30 35 00 of 0496 59 00 90.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

What:  • Mee onze vlag dragen in de Antwerpse regio • Connecteren met ondernemers 
en hr-professionals en vanuit een bestaand businessnetwerk partnerships opzetten 
met potentiële klanten • Vanuit opgebouwde hr-expertise een businesspartner zijn 
voor onze klanten • Verantwoordelijk voor een klantenportefeuille • Vanuit onze ruime 
dienstenportefeuille oplossingen op maat van de klant uitwerken voor alle vragen rond 
personeelsbezetting • Participeren in opdrachten voor de werving en selectie van hogere 
bedienden- en directiefuncties • Rapporteren aan klanten en persoonlijke feedback geven 
aan kandidaten op basis van dossierkennis • Bijdragen aan de uitbouw van het kantoor en 
relaties op lange termijn opbouwen dankzij expertise, ondernemerschap en commerciële 
flair • Rechtstreeks rapporteren aan de partners

Who: • Masterdiploma en minimaal een 5-tal jaar relevante ervaring • Vlot in het 
leggen en onderhouden van contacten • Uitgesproken passie voor rekrutering en 
selectie • Kwalitatieve en langdurige relaties opbouwen, zowel met klanten als 
kandidaten • Oplossingsgericht, met de nodige creativiteit en flexibiliteit • Communicatie, 
servicegerichtheid en doorgedreven professionaliteit • Zin voor initiatief en sterke drive om 
M&P in Antwerpen mee op de kaart te zetten

 www.motmansenpartners.be

YOU DON’T BUILD A 
BUSINESS. YOU BUILD 
PEOPLE AND THEN 
PEOPLE BUILD THE 
BUSINESS. 



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

Automobiel-Controle en Techniek, gevestigd te Evere is  
op zoek naar een 

TWEETALIGE KANDIDAAT-EXAMINATOR M/V
om zijn team van examinatoren uit te breiden dat  
verantwoordelijk is voor het afnemen van de rijbewijs-examens    

- Je bent minimum 25 jaar en tenminste 3 jaar houder van een geldig rijbewijs B 
- Je bent zeer goed op de hoogte van de wegcode en bij voorkeur ervaring in de rij-opleiding
- Je bent bereid de vereiste opleidingen te volgen en je in te zetten door oa zelfstandig te leren
Wij bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur  
(36u/week in een 4-dagen week) met een interessante bezoldiging
U vindt alle details op Jobat.be.
Interesse? Mail je kandidatuur naar tania.couder@autocontrole.be 

www.autocontrole.be

De dienst gezinszorg van de Welzijnskoepel West-Brabant heeft 
als doel mensen te begeleiden, te ondersteunen en middelen 
te bieden om zo lang en optimaal mogelijk in hun thuismilieu te 
blijven. Er wordt hulp verleend aan mensen die tijdelijk of lang-
durig hulp nodig hebben in het dagelijks leven en dit in de brede 
rand rond Brussel.

Om onze dienst te versterken zijn wij op zoek naar: 
• Verzorgenden in de thuiszorg – regio Noord of Oostrand rond Brussel (C1 - C2)
•  Regioverantwoordelijke in de thuiszorg – regio Kampenhout, Machelen en  

Steenokkerzeel (B1 - B2 - B3)

Interesse? Neem dan zeker een kijkje op www.welzijnskoepelwb.be 
Vragen? Neem contact op met tom.troch@welzijnskoepelwb.be 
Solliciteren? Neem contact op met ilse.haelterman@welzijnskoepelwb.be

FINANCIEEL  
DIRECTEUR  

Statutair – decretale graad – voltijds

De lokale overheid Ninove is op zoek naar een financieel directeur.

Als financieel directeur beheer je samen met een sterk team de financiën van 
het lokaal bestuur. Je bent geboeid door alle aspecten van het financieel beheer, 
zoals aankopen, verzekeringen, belastingen, financiële planning, boekhouding, 
adviesverlening en rapportering. Je neemt eindverantwoordelijkheid voor de taken 
die je wettelijk opgedragen zijn, je ondersteunt de vlotte werking van het lokaal 
bestuur en je biedt meerwaarde als financieel raadgever.

Wat verwachten we van jou? 
Een masterdiploma, in combinatie met 5 jaar relevante professionele 
financiële managementervaring. 

Je bent gebeten door financieel beheer in de ruimste zin. Je loodst de organisatie 
steeds met verantwoordelijkheidszin naar financiële stabiliteit. Je bent niet alleen 
rationeel en resultaatgericht, maar ook empathisch, verbindend, respectvol en een 
echte teamplayer.

Interesse?
Solliciteren kan uiterlijk tot 21 februari 2021, via mail naar ninove@ascento.be.

Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de functietitel waarvoor je solliciteert.

Problemen met solliciteren? Neem dan contact op met Janice Verdegem via  
ninove@ascento.be of 0485 50 50 68.

Meer info omtrent de functie-inhoud en de algemene toelatingsvoorwaarden kan 
je terugvinden op www.ninove.be/vacatures.

Ecowerf is op zoek naar een 

IT-deskundige

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



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)

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend 
en denk je al eens out-of-the box? Dan ben je welkom 

bij UCLL, de hogeschool van de moving minds. 

OPLEIDINGSVERANTWOORDELIJKE 
VERPLEEGKUNDE  

Als opleidingsverantwoordelijke verpleegkunde 
sta je in voor: het bepalen van de strategische 

prioriteiten van de opleiding – het correct inzetten 
van de budgetten – de onderwijskundige ontwikkeling 

van de opleiding – de vervlechting van onderwijs 
en onderzoek/dienstverlening – het coachen / 

motiveren van jouw team, samen met de andere 
opleidingsverantwoordelijken.

Kortom, een uitdagende leidinggevende functie 
met de unieke kans een bestaande opleiding verder 

uit te bouwen. 

Interesse?
Stel je ten laatste op 14/02/2021 

kandidaat, met CV en motivatiebrief, 
via CV Warehouse.

Raadpleeg de volledige vacaturetekst 
op www.ucll.be

Machines bedienen als thuiswerk

Het gaat om de studenten industrieel ingenieur machine- en 

productieautomatisering aan de UGent Campus Kortrijk. Zij 

kunnen thuis of op kot de apparatuur in het universiteitslabo 

besturen. Een webcam toont live hoe de machine beweegt. 

De inspiratie voor deze opstelling komt van het bedrijfsleven, 

waar vaak op afstand een diagnose wordt gesteld en hulp 

wordt geboden.

24 studenten kunnen tegelijk de verschillende opstellingen 

op afstand bedienen. De lesgever is tijdens de les fysiek in 

het lab aanwezig en kan ingrijpen bij problemen. Studenten 

leren onder andere de intelligente drives - die motoren aan-

sturen -  bedienen. 

Het voordeel van zo’n remote systeem is dat iedereen simul-

taan toegang krijgt. In het labo zelf krijgt één student controle 

terwijl andere groepsleden toekijken.

Toch is het volgens Steve Dereyne, lector elektrotechniek 

aan de onderzoeksgroep campus Kortrijk, niet de bedoeling 

om de fysieke labo’s te vervangen. “Maar dit online-remote 

concept gaan we behouden. Zo kunnen we studenten meer 

de kans bieden om buiten de contacturen individueel be-

paalde zaken uit te testen.”

 (WiVi)

Ook ingenieursstudenten kunnen van thuis uit werken. En meer bepaald testmachines bedienen  
die zich fysiek in het labo bevinden.

www.overijse.be/jobs

“Wil jij ons toffe team komen 
versterken als hoofdverpleegkundige? 
Solliciteer dan vandaag nog!”

WENDY TAELEMANS EN CARINE PUTTEMANS, 
ZORGKUNDIGEN

Wij zoeken voor het woonzorgcentrum Mariëndal:

Op zoek naar 
een job met pit?

een hoofdverpleegkundige
• Je bent het aanspreekpunt voor 

de bewoners en de familieleden.
• Je geeft leiding aan de verpleeg kundigen 

en zorgkundigen en je ondersteunt hen 
waar nodig.

• Je staat mee in voor het optimaliseren 
en bewaken van de verschillende 
processen en procedures die bijdragen 
aan de kwaliteit van de zorg.

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 02 785 33 43 
of via personeelsdienst@overijse.be. 
Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi elbeschrijving, 
de voorwaarden en de selectie procedure op 
www.overijse.be/jobs. Solliciteren is mogelijk 
tot en met 8 februari 2021.

WENDY TAELEMANS EN CARINE PUTTEMANS, WENDY TAELEMANS EN CARINE PUTTEMANS, 

Contacteer de Personeelsdienst op 02 785 33 43 

Kijk voor de volledige job- en profi elbeschrijving, 

Contacteer de Personeelsdienst op 02 785 33 43 

Kijk voor de volledige job- en profi elbeschrijving, 

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. 

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

Check onze beurskalender! 

experts in personeelsscreening

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



besturen. Een webcam toont live hoe de machine beweegt. 

De inspiratie voor deze opstelling komt van het bedrijfsleven, 

waar vaak op afstand een diagnose wordt gesteld en hulp 

wordt geboden.

24 studenten kunnen tegelijk de verschillende opstellingen 

op afstand bedienen. De lesgever is tijdens de les fysiek in 

het lab aanwezig en kan ingrijpen bij problemen. Studenten 

leren onder andere de intelligente drives - die motoren aan-

terwijl andere groepsleden toekijken.

Toch is het volgens Steve Dereyne, lector elektrotechniek 

aan de onderzoeksgroep campus Kortrijk, niet de bedoeling 

om de fysieke labo’s te vervangen. “Maar dit online-remote 

concept gaan we behouden. Zo kunnen we studenten meer 

de kans bieden om buiten de contacturen individueel be-

paalde zaken uit te testen.”

 (WiVi)

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

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

TRAJECTCOACH (ref. 27 235)

maatschappelijk werker of gelijkwaardig
De uitdaging: Samen met de afdelingsverantwoordelijken en de werkleiders zal je doelgroep-
medewerkers ondersteunen met het oog op een duurzame tewerkstelling: opbouw van een ver-
trouwensrelatie, opvolging en bijsturing van persoonlijke ontwikkelingsplannen, coaching van de 
begeleiders (communicatie, problem solving op de werkvloer, …), organisatie van opleidingen, 
etc. Daarnaast zal je medewerkers met individuele problemen begeleiden en doorverwijzen naar 
gespecialiseerde diensten. Hiertoe werk je nauw samen met 2 collega’s en rapporteer je aan de 
personeelsmanager.

Profi el: • bachelor sociaal werk of gelijkwaardig • collegiaal en geëngageerd netwerker • vlot 
in administratie en organisatie • affi niteit met een productie-omgeving • relevante ervaring met 
werkgericht coachen is een sterke troef.

Aanbod: • een autonome job met een directe impact op het welzijn van werknemers • een 
leuke werksfeer met aandacht voor een gezonde work/life balance • een dynamische orga-

nisatie die maximale kansen biedt aan personen met een beperking • een professioneel 
management vertrekkend vanuit een optimaal evenwicht tussen economische en 

sociale objectieven • aantrekkelijke, marktconforme loonvoorwaarden (te 
bespreken).

Maatwerkbedrijf ’t VEER vzw in Menen is in 30 jaar 
uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers in de
regio. Met nagenoeg 600 doelgroepwerknemers zijn 
wij actief in zéér diverse productiedomeinen, al dan niet 
ter plaatse bij de klant. Op heden wensen wij het om-
kaderingsteam (75 wkn) uit te breiden met een (m/v/x):

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 

PINSON BISCUITERIE bvba, gevestigd in VEURNE, is een bloeiende
familiale KMO (20 wkn). Vooral bij de grootdistributie zijn wij gekend voor 
een ruim assortiment artisanaal gebakken koekjes en meringues die 
wij onder eigen merknaam en private label verdelen. Met het oog op 
verdere expansie wordt uitgekeken naar een (m/v):

PRODUCTIEMANAGER
“hands-on” leider met KMO-spirit (ref. 125 801)

De uitdaging: In nauwe samenwerking met de bedrijfseigenaar zal je instaan voor de praktische
productieleiding: • werkverdeling • instructies voor de 2 ploegen • optimalisering van de organi-
satie • controle op de procedures • personeelsaanwerving en -coaching • machine-instellingen. 
Na een inwerkperiode zal je de verdere groei mee in goed banen leiden en instaan voor de
continue verbetering van de productiefl ow en de projectmatige uitwerking van diverse aspecten:
traceerbaarheid, veiligheid,...

Profi el: • praktische organisator en coach met ervaring in productiemanagement • hogere oplei-
ding (ingenieur of gelijkwaardig) • sterk inzicht in een hedendaags, performant productiemana-
gement • bij voorkeur vertrouwd met voedingsproductie.

Aanbod: • een brede groeifunctie met ruime bevoegdheden • een nauwe betrokkenheid 
bij alle aspecten van de praktische bedrijfsvoering • een kwalitatief productengamma

bestemd voor een internationale afzetmarkt • een solide KMO met realistische
groeiperspectieven • constante investeringen in o.a. automatisering, nieuwe 

kantoren, …. • een attractief loonpakket + representatieve bedrijfswagen.

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 

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.

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

EEN VOLTIJDSE ADMINISTRATIEF 
BEDIENDE (M/V/X) 

voor een job in onze kantoren in Oerle
Functieomschrijving : 
Zorgen voor een goede coördinatie van de planning van de 
opstart werven • De agenda en de e-mails up-to-date houden  
• Afspraken inplannen • Samen met de klanten de 
administratieve opvolging van hun dossiers opvolgen om de 
start van hun bouwwerven mogelijk te maken • Samenwerken 
met het studiebureau • Het voorbereiden van diverse 
vergaderingen.

Profiel : 
• Een aangeboren gevoel voor organisatie  
• Commerciële ingesteldheid • Punctueel en  nauwkeurig  
• Verantwoordelijkheidsgevoel • Bekwaam om zelfstandig 
te werken • Gemotiveerd • Diploma in secretariaat of 
gelijkaardig of gelijkwaardige ervaring • Basiskennis 
Frans is een pluspunt.

Aanbod : 
Een aantrekkelijk brutoloon • De mogelijkheid om te werken 
in een jonge en dynamische omgeving • De opportuniteit om 
te werken in een bedrijf in volle groei.

Heeft u interesse in deze functie ?
Mail uw motivatiebrief en CV naar 
sollicitatie@woningencompere.be met de vermelding  
« administratief bediende ».

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 wij op zoek naar een:

EEN VOLTIJDSE ADMINISTRATIEF 
BEDIENDE (M/V/X) 

voor een job in onze kantoren in Oerle
Functieomschrijving : 
Zorgen voor een goede coördinatie van de planning van de 
opstart werven • De agenda en de e-mails up-to-date houden  
• Afspraken inplannen • Samen met de klanten de 
administratieve opvolging van hun dossiers opvolgen om de 
start van hun bouwwerven mogelijk te maken • Samenwerken 
met het studiebureau • Het voorbereiden van diverse 
vergaderingen.

Profiel : 
• Een aangeboren gevoel voor organisatie  
• Commerciële ingesteldheid • Punctueel en  nauwkeurig  
• Verantwoordelijkheidsgevoel • Bekwaam om zelfstandig 
te werken • Gemotiveerd • Diploma in secretariaat of 
gelijkaardig of gelijkwaardige ervaring • Basiskennis 
Frans is een pluspunt.

Aanbod : 
Een aantrekkelijk brutoloon • De mogelijkheid om te werken 
in een jonge en dynamische omgeving • De opportuniteit om 
te werken in een bedrijf in volle groei.

Heeft u interesse in deze functie ?
Mail uw motivatiebrief en CV naar 
sollicitatie@woningencompere.be met de vermelding  
« administratief bediende ».

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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



www.ago.be • info@ago.be

n  FUNCTIE: • Binnen jouw rol als Technisch Commercieel 
Vertegenwoordiger bouw je een vertrouwensrelatie op met 
klanten en zorg je voor een positief imago van het bedrijf.  
• Daarnaast ga je actief prospecteren in jouw regio om nieuwe 
klanten te werven. • Je denkt actief mee in de noden van de 
klant en geeft technisch advies. • Bovendien heb je oog voor 
opportuniteiten die zich voordoen binnen de markt. • Je rap
porteert rechtstreeks aan de zaakvoerder.

n  PROFIEL: • Idealiter beschik je over een bachelorsdiploma in 
een technisch/commerciële richting. • Bovendien heb je al een 
eerste werkervaring achter de rug. • Affiniteit met techniek is 
zeker een pluspunt. • Je hanteert een vlotte en klantgerichte 
communicatie. • Evenals denk je in oplossingen en zet je de 
klant op de eerste plaats. • Je communiceert vlot in het Neder
lands en Frans.

n  AANBOD: • Je komt terecht in een stabiele en familiale om
geving, met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. • Je kan 
rekenen op een aantrekkelijk remuneratiepakket in verhou
ding met je diploma en ervaring. • Daarnaast worden er een 
interne opleiding voorzien over het productgamma.

INTERESSE? Stuur cv met motivatiebrief naar info@ago.be
Meer info nodig? Bel naar 056 22 80 64
Deze vacature vindt u ook op www.ago.be 
Ago International garandeert een discrete en snelle behandeling van je kandi
datuur. De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International.

TECHNISCH COMMERCIEEL 
VERTEGENWOORDIGER

Rogiers-Vanpoucke uit 
Waregem is gespecialiseerd in 
de verkoop, levering, installa
tie en onderhoud van investe
ringsgoederen voor bouwge
relateerde bedrijven. Met focus 
op  kwaliteit, duurzaamheid, 
machines van topmerken, er
va ring en knowhow bieden 
zij een doorgedreven en uitge
breide service.

Ter versterking van hun team 
zijn zij op zoek naar een (m/v):

Laminated Timber Solutions, met hoofdzetel
in MOORSLEDE, maakt deel uit van de CFE-
bouwgroep en is als gespecialiseerd onder-
aannemer in dragende houtstructuren vooral
actief in België en Nederland. Om onze talrijke
aanvragen in toonaangevende projecten te
optimaliseren zoeken wij een (m/v/x)

DESIGN & SOLUTIONS ENGINEER
Conceptueel Ingenieur-Architect of ir./ing bouwkunde (ref 59 908)

De uitdaging: In deze nieuwe functie zal je architecten, aannemers, eindklanten en projectont-
wikkelaars reeds in de presalesfase adviseren met voorstudies ter optimalisering van de vooront-
werpen en met varianten of creatieve technologische oplossingen (akoestiek, veiligheid, duur-
zaamheid  …). Uiteraard word je ook betrokken bij de kostprijsimplicaties en sta je mee in voor 
de uitwerking van complexe projecten in uitvoering. Kortom, je wordt een interne spilfi guur en 
trendsetter die continu knowhow zal verzamelen omtrent nieuwe ontwikkelingen, certifi caten, etc. 
Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO.

Profi el: • Ir.-Architect of ir./ing bouwkunde • gepassioneerd door ontwerp en technologie • min. 
3 jaar relevante ervaring in studiebureau of bij algemene aannemer • sterke inzicht in bouwstruc-
turen • innovatief problem solver met brede kennis (hout, beton, staal) en aandacht voor econo-

misch rendement. 

Aanbod: • een brede functie met telkens nieuwe uitdagingen • een solide onderne-
ming die sterk inzet op duurzaamheid en ecologie • talrijke referenties in zéér uitéén-

lopende bouwprojecten • een expansieve bedrijvengroep met een internatio-
nale reputatie • een aanstekelijk, marktconform salarispakket + represen-

tatieve bedrijfswagen.
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 

Medewerker expeditie/verzending (Ref. 1414)
Functie: Samen met je collega’s vorm je een team van 4 verzendmedewerkers die de wereldwijde verzendingen tot een 
goed einde brengen. • Een goede samenwerking en communicatie met ons team in het verzendmagazijn is hierbij essentieel. 
• Daarnaast bereken je de correcte kosten, kies je de juiste transporteur en maak je de factuur en verzendnota op via ons 
ERP-pakket. • De uiteindelijke verzending verloopt via een software pakket waar de zendingen ook vlot opgevolgd kunnen 
worden; • Je pakt eventuele problemen tijdens transport snel aan en houdt daarbij nauw contact met het sales team.

Profi el: Je beschikt over een logistiek diploma en/of een relevante ervaring in een gelijkaardige functie. Ervaring in de 
transport- of exportsector is een plus. • Je bent administratief sterk en kan goed overweg met de PC. Idealiter heb je ook 
ervaring met ERP. • Je bent een gestructureerde teamplayer die gemotiveerd te werk gaat. • Je bent stressbestendig en weet 
op de juiste manier prioriteiten te stellen. 

Medewerker commerciële binnendienst (met kennis Frans) (Ref. 1415)
Functie: Jij bent het aanspreekpunt van de klant en houdt op regelmatige basis contact met hen via mail en telefoon. • Ook 
voor de interne afdelingen ben jij het 1e lijnscontact. Je bent verantwoordelijk voor de stockaanvraag, de orderverwerking van 
A-Z, het opvolgen van de productie en zorgt voor de tijdige verzending. • Je vormt het communicatieve middelpunt tussen 
verschillende afdelingen zoals de buitendienst, de productie en de verzending.

Profi el: Je bent communicatief sterk en spreekt vloeiend Frans. Ook een goede kennis van Duits en Engels is mooi 
meegenomen. • Je beschikt over enkele jaren relevante ervaring in een gelijkaardige functie. • Je kan succesvol administratieve
taken volbrengen, kunt goed overweg met de PC en idealiter heb je ervaring reeds met een ERP programma. • Je bent een 
gestructureerd persoon die op een stressbestendige manier prioriteiten weet te stellen. • Je staat sterk in jouw schoenen en 
bent een echte teamplayer. • Je bent klantgericht ingesteld en hebt interesse in werken in een internationale omgeving.

Libeco is de grootste vlasweverij in België en behoort 
tot de top drie Europese linnenwevers. Dit familiebedrijf 
is gevestigd in Meulebeke en bestaat al meer dan 
160 jaar. Libeco’s missie is het leveren van producten 
van hoogstaande kwaliteit die lokaal en duurzaam 
geproduceerd werden. Vanuit hun CO2-neutrale 
weverij in België, verdelen ze wereldwijd authentieke 
linnen producten Klanten kunnen bij Libeco terecht 
zowel voor de afgewerkte producten (Libeco Home) 
als bij de weefsels (Libeco Fabrics).
Libeco is op zoek naar nieuwe gemotiveerde 
teamplayers voor volgende functies:

Interesse? Stuur jouw cv naar kim@aanwervingshuis.be
056/225.880 - www.aanwervingshuis.be.
Deze functies worden exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

Aanbod beide functies: Je mag rekenen op een aantrekkelijke verloning en andere extralegale voordelen. 
• Je werkt in een stabiel bedrijf met wereldfaam dat respect heeft voor mens en het milieu en een continue 
focus op verbetering. • Je komt terecht in een professioneel team met een intrinsieke passie voor linnen.

teamplayers voor volgende functies:

Transagro Bouton (www.bouton.be) is een familiale gevestigde waarde binnen de land-
bouw in de regio Vlamertinge en Alveringem voor bijproducten, meststoff en en zaai-
granen. Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd in groothandel, opslag en bewerking van 
granen met vlokkerij en drogerij. Met het oog op verdere groei kijken we op korte termijn uit 
naar een performante (m/v)
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Selectie & Individuele screenings

Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren. Tel.: 051 22 17 92
E-mail: info@antoonbulcke.be

www.antoonbulcke.be

VERTEGENWOORDIGER AGRO MET DOORGROEI AMBITIES  -  Sector West-Vlaanderen

Functie-inhoud: fi deliseren van de bestaande klantenportefeuille en prospecteren van nieuwe opportuniteiten • op basis van een 
goede productkennis geeft u bedrijfsgerichte adviezen aan de klanten m.b.t. specifi eke oplossingen op maat i.f.v. het behalen van 
optimale rendementen • u verzamelt marktinformatie i.f.v. een mogelijke uitbreiding van het productengamma en het defi niëren 
van een verkoopstrategie en marketingacties. Over al uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan de zaakvoerders.

Functieprofi el: zeer sterke affi  niteit met de landbouwsector • opleidingsniveau master of bachelor • goed logisch en analytisch 
denkvermogen en leidinggevende managerskwaliteiten • een goede commerciële affi  niteit is een sterk pluspunt • goede noties 
Frans • Ook young potentials komen in aanmerking.

Transagro Bouton biedt: een competitief salarispakket • een goede opleiding • ruime mate van werkautonomie  • jobzekerheid in 
een fi nancieel sterk en ambitieus familiebedrijf.

Interesse? Mail vandaag nog uw sollicitatiebrief met volledige cv naar katrien@bouton.be. Uw kandidatuur wordt zeer vertrouwe-
lijk behandeld. Kandidaten die aan het vooropgesteld profi el beantwoorden, worden binnen de 10 dagen uitgenodigd voor een 
persoonlijk gesprek. Alle social distancing en coronaveiligheidsmaatregelen worden nageleefd. Deze aanwerving wordt exclusief 
begeleid door advieskantoor Antoon Bulcke.  

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



Purchase Manager
FUNCTIE: • Je bent verantwoordelijk voor het aankopen van parts, bestelwagens, investe-
ringsgoederen, verbruiksgoederen, … . • Je zoekt de markt af naar de beste oplossingen (prijs, 
kwaliteit en levertermijn) en voert de onderhandelingen met de leveranciers. • Je volgt de 
stockvoorraden op en stuurt een team van 4 magazijnmedewerkers. • Je denkt mee i.f.v. verde-
re professionalisering van ons aankoopbeleid (o.a. via onze BI tools) en onze magazijnwerking. 
• Je bezoekt leveranciers en neemt deel aan beurzen. • Je verleent ook advies aan onze verkoops- 
en service afdeling. • Je rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerders.

PROFIEL: • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma en hebt aankoopervaring in 
een technische omgeving. • Je analytisch inzicht, commerciële ingesteldheid en resultaatgerichte 
werkwijze maken van jou een uitstekende onderhandelaar. • Je bent een teamplayer met uitste-
kende people skills. • Je denkt mee met het bedrijf en neemt initiatieven om deze organisatie naar 
een hoger niveau te tillen. • Goede kennis van FR en EN is een must.

AANBOD: • Een key-functie waarbij je ruimte en zelfstandigheid krijgt om initiatieven te ont-
plooien en zo impact kan hebben op onze organisatie. • Een warme, informele sfeer binnen een 
no-nonsense familiale bedrijfscultuur met korte communicatielijnen. • Een aantrekkelijke vaste 
verloning, een zeer uitgebreid extralegaal voordeelpakket (o.a. � rmawagen, maaltijd cheques, 
hospitalisatieverzekering, laptop, gsm …). • 6 extra recupdagen.

VANDAELE MACHINERY, 
gelegen te Oostrozebeke, is al sinds 
1966 dé specialist inzake grond-
verzetmachines en stroomgroepen 
voor bouw, industrie en landbouw; 
zowel verkoop (incl. herstellingen en 
onderhoud) als verhuur, steeds met 
op-en-top service. Voor JCB is Van-
daele Machinery zelfs de grootste 
Benelux-verdeler. In dit familiebe-
drijf werken een 50-tal enthousiaste 
medewerkers en jaarlijks wordt een 
omzet van 25 mio euro behaald. 
De ambities zijn groot en om de groei 
verder te stimuleren kijkt men uit 
naar een dynamische extra collega:

INTERESSE? 
Mail je cv met begeleidend schrijven naar info@hr� ux.be of bel voor meer info 056 42 48 42
HR Flux garandeert snelle, discrete en professionele opvolging van je kandidatuur en begeleidt je 
ook na indiensttreding. 
Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld.

HR Flux - Strategic Recruitment & HR Services   Kortrijk - Gent www.hr� ux.be

www.vandaele-machinery.be
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Commercial Country Manager 
within the agricultural industry

Company info: Our client, subsidiary of an international group, is an established player within the agri-inputs industry. Via an  
extensive network of distributors, it markets a broad range of products in Belgium and surrounding countries. To support its 
further growth, we are looking for a (m/f)

Position: • You are responsible for the day-to-day general 
management of the Belgian organisation. You manage the 
procurement process, steer the sales team and coordinate the 
warehouse activities • You coach your commercial team to set 
sales plans for their accounts, in line with market trends and 
the business strategy of the organisation. You maintain fre-
quent contacts yourself with strategically important customers 
and suppliers to ensure the long-term relationships with them 
• You translate the group strategy to the Belgian organisation 
with attention for the specificity of your business. You run the 
day-to-day operations autonomously and communicate regu-
larly to the group • You become the company’s spokesperson 
for external partners and defend its strategic interests. You will 
be in contact with banks, suppliers, trade organisations, official 
bodies, etc. 

Profile: • You combine an agrotechnical education with a pro- 
ven track record in a commercial position within the agri-inputs 
industry (feed, fertilisers, seeds, crop protection) • You have a 
strong commercial focus with responsibility for business devel-
opment and profit delivery • You have the ability to communi-
cate with people from various different levels, both internally 
and externally • You feel at home in a down-to-earth organi- 
sation and live within driving range of East Flanders. 
Offer: • A job in an organisation that is an established player 
in the agricultural industry in which you have the autonomy to 
build the success of the company further.  

 This recruitment is exclusively conducted by

Interested? Surf to jobs.hudsonsolutions.com and apply  
online. Questions? Please contact Jeroen Peeters at  
+32 9 242 53 40. 

FUNCTIE: Als gezicht van ons bedrijf bezoek je bestaande klanten en nieuwe prospecten in de bouwsector en zoek je voor elke vraag de juiste 
oplossing. Zo verkoop en verhuur je torenkranen en snelmontagekranen in West-Vlaanderen. Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten en geeft 
de bestellingen door aan de mensen op de binnendienst. Je stuurt wekelijks jouw bezoekrapporten door aan de commercieel directeur België. 

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

TECHNISCH-COMMERCIEEL VERTEGENWOORDIGER 

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

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

PROFIEL: • Belangrijker dan je diploma is (minstens een eerste) bewezen commerciële ervaring en (liefst) een zekere a�  niteit met de bouwsector 
• Je bent constant alert voor nieuwe opportuniteiten • Je past je gemakkelijk aan verschillende omstandigheden aan en kan overweg met zowel 
de kleinere aannemer als de grootste bouwbedrijven • Als geboren netwerker ben je sterk communicatief • Dankzij jouw luistervaardigheid en 
overtuigingskracht weet jij mensen te inspireren om onze producten aan de man te brengen.

AANBOD: • Een sterke onderneming die marktleider is in zijn marktsegement • Een fi nancieel stabiel bedrijf dat kwalitatieve topproducten 
aanbiedt • Je komt terecht in een gedreven en dynamische groep collega’s met goede teamspirit • Reële verantwoordelijkheid waarbij je e� ectieve 
invloed uitoefent op de groei en de ontwikkeling van ons bedrijf • Tal van mogelijkheden en opportuniteiten die mits de juiste benadering snel tot 
resultaten kunnen leiden • Een zeer grote mate van autonomie • Een vast contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk loonpakket (o.t.k.)
en bedrijfswagen.

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. 

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

experts in personeelsscreening



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.

Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO - www.mlso.be) staat in voor o.m. de ontwikkeling van het 
grondbeleid in de Waaslandhaven, die dé groeimotor is van de haven van Antwerpen. Als opdracht-
houdende vereniging streeft MLSO naar een duurzame, ruimtelijke en economische ontwikkeling 
in het havengebied van de linkerscheldeoever. MLSO kanaliseert de behoeften van stakeholders, 
organiseert gepaste acties en doet samenwerken. 

Om de duurzame ontwikkeling binnen de Waaslandhaven verder uit te bouwen, zoekt 
MLSO een (m/v/x)

MEDEWERKER DUURZAME OPDRACHTEN 
Contract van 5 jaar

FUNCTIE: Als medewerker duurzame opdrachten zal je de uitrol van duurzame opdrachten binnen 
de Waaslandhaven ondersteunen, geflankeerd door senior deskundigen binnen het MLSO- 
team, en tevens een verbindende rol met de provincie Oost-Vlaanderen vervullen. Je zoekt inspi-
rerende voorbeelden, doet voorbereidend studiewerk, informeert en ondersteunt MLSO om een 
coherent project uit te werken.

PROFIEL: • bachelor- of masterdiploma of een hogere wetenschappelijke opleiding • brede 
algemene vorming met sterke affiniteit inzake duurzame ontwikkeling • projectmatige aanpak 
• leergierig • initiatief nemer • gedreven, analytisch en resultaatgericht • sterk in presenteren 
en communiceren • snapt hoe organisaties werken • vlotte pen • organisatietalent • zelfstandig 
en t.g.t. teamspeler • zeer goede kennis van het Nederlands en goede kennis van het Engels 
• kennis MS Office • rijbewijs B.

AANBOD: • Je wordt verloond volgens de barema’s van lokale besturen. Relevante anciënniteit 
kan worden opgenomen in de verloning • Je krijgt een uitgebreid pakket extralegale voordelen 
(maaltijdcheques, fietsvergoeding of vergoeding woon-werkverkeer, groepsverzekering aanvul-
lend pensioen, hospitalisatieverzekering, aantrekkelijke verlofregeling, teamactiviteiten, …) • Je 
maakt deel uit van een maatschappelijk belangrijk groeibedrijf • Je beschikt over veel autonomie 
in een sterk team.

BENIEUWD? Stuur jouw kandidatuur (cv en motivatie) voor 5 maart 2021 naar Dominique Meirlaen. 
Meer inlichtingen: dominique@thefuturealliance.com of via +32 (0)477 65 85 56.

www.thefuturealliance.com

Jouw kandidatuur wordt confidentieel en exclusief door 
The Future Alliance behandeld.

The Future Alliance – gecertificeerd door Federgon
MANAGEMENT
SEARCH & SELECTION

Wie zijn wij?
Vlamingen zijn wereldkampioen afval sorteren. We evolueren naar een circulaire 
economie, maar ondanks al onze inspanningen blijft er nog steeds heel wat 
niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval over. 30 steden en gemeenten werken 
samen in ISVAG, om dit niet-recycleerbaar restafval van hun meer dan 1 miljoen 
inwoners op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke manier om te zetten in 
zoveel mogelijk energie en grondstoffen. Zo wekken we vandaag al stroom op 
voor meer dan 25.000 gezinnen en sinds enkele maanden leveren we ook warmte 
aan bedrijven. Binnenkort starten we met de bouw van een gloednieuwe 
afvalenergiecentrale, die nog meer energie zal produceren, waardoor de lucht- 
kwaliteit in de regio er op vooruit zal gaan.

Wie zoeken wij?

Wat bieden wij?

- Ingenieur Energie & Technologie
- Ploegleider Diensten & Faciliteiten

Interne opleidingen, een aantrekkelijk loonpakket, een mooi aantal 
vakantiedagen en extralegale voordelen zoals  maaltijdcheques, groeps-, 
hospitalisatie-, en ambulante verzekering.

Meer info?
www.isvag.be/jobs

ISVAG werft aan

Wie zijn wij?
Vlamingen zijn wereldkampioen afval sorteren. We evolueren naar een 
circulaire economie, maar ondanks al onze inspanningen blijft er nog 
steeds heel wat niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval over. 30 steden 
en gemeenten werken samen in ISVAG, om dit niet-recycleerbaar restafval 
van hun meer dan 1 miljoen inwoners op een veilige, verantwoorde 
en milieuvriendelijke manier om te zetten in zoveel mogelijk energie 
en grondstoffen. Zo wekken we vandaag al stroom op voor meer dan 
25.000 gezinnen en sinds enkele maanden leveren we ook warmte aan 
bedrijven. Binnenkort starten we met de bouw van een gloednieuwe 
afvalenergiecentrale, die nog meer energie zal produceren.

Wie zoeken wij?

• Ploegleider Diensten & Faciliteiten
• Ingenieur Energie & Technologie

Wat bieden wij?
Interne opleidingen, een aantrekkelijk loonpakket, een mooi aantal
vakantiedagen en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groeps-,
hospitalisatie-, en ambulante verzekering.

Meer info?
www.isvag.be/jobs

• Ploegleider Diensten & Faciliteiten
• Ingenieur Energie & Technologie

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

Deze week:
extra jobs voor ingenieurs  

  
Machines bedienen als thuiswerk
Ook ingenieursstudenten kunnen van thuis uit werken. En 
meer bepaald testmachines bedienen die zich fysiek in 
het labo bevinden.

Het gaat om de studenten industrieel in-

genieur machine- en productieautomati-

sering aan de UGent Campus Kortrijk. Zij 

kunnen thuis of op kot de apparatuur in 

het universiteitslabo besturen. Een web-

cam toont live hoe de machine beweegt. 

De inspiratie voor deze opstelling komt 

van het bedrijfsleven, waar vaak op af-

stand een diagnose wordt gesteld en 

hulp wordt geboden.

24 studenten kunnen tegelijk de verschil-

lende opstellingen op afstand bedienen. 

De lesgever is tijdens de les fysiek in het 

lab aanwezig en kan ingrijpen bij pro-

blemen. Studenten leren onder andere 

de intelligente drives - die motoren aan- 

sturen -  bedienen. 

Het voordeel van zo’n remote systeem is 

dat iedereen simultaan toegang krijgt. In 

het labo zelf krijgt één student controle 

terwijl andere groepsleden toekijken.

Toch is het volgens Steve Dereyne, lec-

tor elektrotechniek aan de onderzoeks-

groep campus Kortrijk, niet de bedoe-

ling om de fysieke labo’s te vervangen. 

“Maar dit online-remote concept gaan 

we behouden. Zo kunnen we studenten 

meer de kans bieden om buiten de con-

tacturen individueel bepaalde zaken uit 

te testen.”

  (WiVi)

 



De afdelingen Vrije Tijd en Burger & Welzijn zijn op zoek naar:

De afdeling Vrije Tijd is op zoek naar:

Meer info?
www.balen.be/vacatures

Deskundige communicatie 
vrije tijd en welzijn
onbepaalde duur • contractueel • niveau B • voltijds
Heb jij zin om initiatieven vanuit de welzijns- en vrijetijdsdiensten op een creatieve manier kenbaar 
te maken via de geschikte communicatiekanalen? Weet je hoe je onze doelgroepen het beste kan 
bereiken? Kan jij je collega’s enthousiasmeren voor de juiste communicatiereflex? En kan je dit alles 
samen met de communicatieambtenaar verwerken in een begeesterend communicatiebeleid voor 
lokaal bestuur Balen?

Stel je dan kandidaat voor deze functie en misschien word jij onze nieuwe collega!

Erfgoedconsulent
onbepaalde duur • contractueel • niveau C • halftijds
Heb je zin om erfgoed in Balen meer aandacht te geven door middel van de publiekswerking  
verder uit te bouwen? Wil jij de draaischijf zijn die we zoeken om erfgoed enerzijds breed bekend te 
maken bij verschillende doelgroepen en anderzijds ons gekende erfgoed te ontsluiten?  
Werk je graag samen met verschillende partners om dit proces ten volle te ondersteunen? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! Stel je zeker en vast kandidaat voor deze functie.

Ter versterking van onze huidige 
en nieuwe vestigingen in 

Antwerpen in de nabije toekomst 
zoeken we nieuwe medewerkers.

JOBS BIJ STAD LIER

Teamcoördinator omgeving

Teamleider openbaar domein

Consulent stadsmuseum en 
erfgoed

Technisch medewerker 
Proper Lier

>

>

>

>

Solliciteer via www.lier.be
t.e.m. zondag 14 februari 2021.

Profiel: • Master industrieel ingenieur, bij voorkeur elektromechanica 
• U bent bereid een grondige theoretische en praktische opleiding te 
volgen • U bezit dynamische en leidinggevende kwaliteiten en wilt ze 
verder ontwikkelen • Ervaring in montage, kwaliteitsfuncties of IT is een 
pluspunt • U woont bij voorkeur in de regio Antwerpen.

Functie: • U begeleidt de technische veiligheidscontroles van inspecteurs 
• U staat in voor de regelmatige ondersteuning en bijscholing van de 
inspecteurs • U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en vooral 
opvolgen van keuringen van modernisatiewerken van liften • U voert 
occasioneel zelf periodieke controles van liften en hefwerktuigen uit 
• U onderhoudt technische contacten met fabrikanten en aangeslotenen 
• Optioneel: U volgt de IT-toepassingen binnen Konhef op.

INSPECTIE INGENIEUR /
ADJUNCT TECHNISCH DIRECTEUR

Aanbod: • Een bediendencontract van onbepaalde duur • Een 
aantrekkelijke bezoldiging • Een bedrijfswagen en groepsverzekering 
• Een familiale hospitalisatieverzekering • Een gevarieerde job en 
permanente opleiding in een sector in ontwikkeling • Een aangename 
KMO-werksfeer en integratie in een team ervaren ingenieurs • Goed 
evenwicht werk-privé (geen avond- of weekendwerk).

Interesse? Bezorg uw 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):

Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

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

WIJCKMANS NV staat voor meer dan 
100 jaar en 4 generaties ervaring in 
bouw materialen. Het bedrijf behoort tot 
de top van de grootste bouwhandelaars 
in België. WIJCKMANS specialiseert zich 
in 4 domeinen: bouwmaterialen voor 
ruwbouw, vloeren, stortklare beton en 
productiebeton. Het uitgebreide gamma 
van de beste merken en materialen is 
ondergebracht in een grote showroom en 
stock. Dankzij het eigen transportbedrijf 
met een wagenpark van 35 vracht-
wagens kan WIJCKMANS de efficiëntie 
opdrijven. Gedreven medewerkers, die 
niet alleen beschikken over de nodige 
expertise maar ook meedenken, bieden 
de klant betrokkenheid en bereikbaar-
heid. De 3 zaakvoerders garanderen een 
toegankelijke en familiale structuur.

Financieel 
sterke firma

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

Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Accountmanager bouwprojecten
Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Opbouwen en onderhouden van goede contacten met klanten en leveranciers
2. Opstellen van offertes op basis van prijsaanvragen en aanbestedingen
3. Onderhandelen met leveranciers in functie van projectspecifieke vragen
4. Opvolgen van offertes tot het afsluiten van contracten
5. Opvolgen van bestellingen en afstemmen met verkoopsadministratie
6. Volgen van trends op de markt van ruwbouwmaterialen

Meerdere (10-tal) jaren ervaring  
in een commerciële omgeving

Bachelorniveau  
of gelijkwaardig

Stress-
bestendig

Luister-
vaardig 

Gestruc-
tureerd

Door-
zettings-

vermogen

Wat heeft WIJCKMANS NV u concreet te bieden?

Toegankelijke 
communicatie

Voor deze groeiende organisatie zoeken we voor de afdeling bouwmaterialen een

Netwerk opdrachtgevers/
producenten

Kennis van bouwmaterialen 

Concrete  
doorgroei-
mogelijkheid

Bedrijfswagen
Concrete  
perspectievenwww.wijckmans.be

85 werknemers 

Ham

1918

40 miljoen euro omzet

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

De snelste weg 
naar een job in  
de publieke of 

non-profit sector.



www.mediahuis.be/jobs 

Een job in de media?
Mediahuis verwacht je.

Business Analist Shared Services

In implementatie, optimalisatie of integratie projecten neem jij 
de analyse van processen in finance, HR, facility & legal voor 
jouw rekening. Voor kleinere projecten vervul je de rol van
projectleider. Heb jij als business analist ervaring met 
systeemintegraties? 

Aarzel niet om jouw CV te bezorgen via 
jobs.mediahuis.be

is op zoek naar:

TECHNISCH ASSISTENT  
MECANICIEN  
contractueel - voltijds - niveau D1-D3 
aanleg werfreserve van 1 jaar 

Taken:
• Je voert zelfstandig onderhouds- en 

herstellingswerken uit aan het rollend materieel 
en de machines

• Je vervangt of herstelt defecte onderdelen
• Je voert controles uit bij mechanische 

handwerktuigen en het rollend materieel
• Je biedt technische ondersteuning bij de aankoop 

van wagens en machines

Pro� el: 
• Er zijn geen diplomavereisten
• Je hebt een rijbewijs B
• Je bent gedreven en � exibel
• Je hebt verantwoordelijkheidszin en neemt 
 initiatief 
• Je voert taken zelfstandig, snel en correct uit 

TECHNISCH ASSISTENT   
GROENDIENST
contractueel - voltijds - niveau D1-D3 
aanleg werfreserve van 1 jaar

Taken:
• Je staat in voor het onderhoud en de aanleg van 

groenvoorzieningen in de gemeente Zandhoven
• Je snoeit op deskundige wijze de bomen, hagen 

en struiken
• Je houdt tijdens de winterperiode de � etspaden 

sneeuw- en ijsvrij
• Je plaatst en verwijdert de sfeerverlichting tijdens 

de kerst- en nieuwjaarsperiode
• Je vervangt tijdelijk de technisch assistent op het 

containerpark wanneer die afwezig is

Pro� el: 
• Er zijn geen diplomavereisten
• Je hebt een rijbewijs B
• Je hebt verantwoordelijkheidszin en neemt 

initiatief
• Je hebt een goede kennis van de aanleg, 

het onderhoud en het snoeiwerk van 
groenvoorzieningen

• Je kan werkmiddelen correct gebruiken

TECHNISCH ASSISTENT   
OPENBARE WERKEN - 
VRACHTWAGENCHAUFFEUR
contractueel - voltijds - niveau D1-D3  
aanleg werfreserve van 1 jaar

Taken:
• Je verzorgt het vervoer van allerlei materialen
• Je brengt het groot huisvuil naar het gemeentelijk 

containerpark
• Je verzorgt het ondersteunend transport 

en kraanwerk bij de aanleg van rioleringen, 
straatkolken, goten en verharding

• Je verzorgt kampvervoer voor de jeugdverenigingen

Pro� el: 
• Er zijn geen diplomavereisten
• Je hebt een rijbewijs C 
• Je kent het juiste en veilige gebruik van het wagen- 

en machinepark
• Je kan de opgelegde taken zelfstandig, snel en 

correct uitvoeren

Interesse?
Stuur je kandidatuur aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven of geef 
alles af tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op zondag 28 februari 2021. De volledige functiebeschrijvingen, aanwervings-
voorwaarden en sollicitatieprocedures kan je opvragen bij de personeelsdienst (03 410 16 40) of via www.zandhoven.be.

Onze troeven: 
• Een boeiende en afwisselende job 
• Interessante verlofregeling
• Hospitalisatieverzekering 
• Fietsvergoeding 
• Maaltijdcheques

DIENSTHOOFD  
PERSONEEL  

Contractueel – A1a-A3a – voltijds

De lokale overheid Ninove is op zoek naar een diensthoofd personeel.

De leiding van de personeelsdienst is bij jou in deskundige handen. Je bent een 
belangrijke trekker in het integratieproces van de stad en het OCMW. Haal jij je 
energie uit het coachen, motiveren en ondersteunen van medewerkers? Zin in 
een job waarbij je met én voor mensen werkt? Heb je ervaring in HR en raak je 
geboeid door zowel de zachte, als de harde materie? Dan ben jij de persoon die 
we zoeken!

Wat verwachten we van jou? 
Een masterdiploma, in combinatie met 3 jaar ervaring in een leidinggevende 
functie.

Geen masterdiploma? Dan kan je in elk geval 3 jaar leidinggevende ervaring 
voorleggen. Voor de start van de selectieprocedure vragen we je een capaciteitstest 
op het niveau van de functie af te leggen. Slaag je voor die test, dan nemen we je 
mee in de selectieprocedure. 

Interesse?
Solliciteren kan uiterlijk tot 14 februari 2021, via mail naar ninove@ascento.be. 
Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de functietitel waarvoor je solliciteert.

Problemen met solliciteren? Neem dan contact op met Eva Dewalheyns via   
ninove@ascento.be of 0491 71 53 63.

Meer info omtrent de functie-inhoud en de algemene toelatingsvoorwaarden kan 
je terugvinden op www.ninove.be/vacatures. 

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.



De kennismaking

Autoveiligheid is de organisatie die 
de ondernemingen Autoveiligheid 
nv, Bureau voor Technische Controle 
nv en Centrum voor Technische 
Automobielinspectie beheert. 
In totaal werken er een 700-tal 
mensen in Vlaanderen, verspreid 
over 18 keuringsstations en 6 
examencentra voor het behalen van 
een rijbewijs. Jaarlijks worden er 
1,8 miljoen voertuigen gekeurd  en 
200.000 examens voor het rijbewijs 
afgenomen. 

Voor de hoofdzetel in Geel zijn 
ze voor de versterking van hun 
managementteam en voor snelle 
indiensttreding op zoek naar een: 

 www.autoveiligheid.be

BEDRIJFSJURIST
Met passie voor voertuigen 

De uitdaging: • Als belangrijke juridische spil binnen de groep Autoveiligheid in nauw contact 
staan met zowel de interne afdelingen als met externe partijen (verzekeringsinstanties, 
advocaten, gespecialiseerde juristen, klanten enz.) • Verantwoordelijk voor de analyse en 
opvolging van de administratieve en technische wetgeving omtrent autokeuring en rijbewijzen 
• De nodige adviezen verlenen en ondersteuning bieden binnen deze materie • Behartigen 
van de algemene juridische dossiers en projecten • Dankzij een generalistische kennis van de 
rechtstakken passend advies geven of de vertaalslag maken naar specialisten • Waarborgen 
van een correcte opvolging van schade- en klantendossiers • Beheren van de tenders, 
contracten en overeenkomsten • Rechtstreeks rapporteren aan de CEO
De perfecte match: • Master in de Rechten • Minimaal 5 jaar relevante ervaring als 
bedrijfsjurist/advocaat • Generalistische juridische kennis (o.a. vennootschapsrecht, 
arbeidsrecht, milieurecht …) • Aantoonbare affiniteit met de automotive sector, 
voertuigtechnologie en/of verkeersveiligheid • Analytisch sterk, zelfsturend en zelfstandig 
met een een klantgerichte ingesteldheid en pragmatische aanpak • Flexibele en dynamische 
persoonlijkheid (zowel qua jobinhoud, tijdsbesteding als prioriteiten) • Uitmuntende sociale en 
communicatieve (zowel mondeling als schriftelijk) vaardigheden
Het aanbod: • De kans om mee te werken aan de verdere groei en modernisering van de 
groep • Uitdagende en boeiende functie in een dynamische bedrijfsomgeving • Deel uitmaken 
van een team van een 35-tal medewerkers van de head offices • Aantrekkelijk salarispakket 
aangevuld met extralegale voordelen en een bedrijfswagen

Meer info? Contacteer Sandra Holsteyns via 011 36 10 61 www.motmansenpartners.be     
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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. 

besturen. Een webcam toont live hoe de machine beweegt. 

De inspiratie voor deze opstelling komt van het bedrijfsleven, 

waar vaak op afstand een diagnose wordt gesteld en hulp 

wordt geboden.

24 studenten kunnen tegelijk de verschillende opstellingen 

op afstand bedienen. De lesgever is tijdens de les fysiek in 

het lab aanwezig en kan ingrijpen bij problemen. Studenten 

leren onder andere de intelligente drives - die motoren aan-

terwijl andere groepsleden toekijken.

Toch is het volgens Steve Dereyne, lector elektrotechniek 

aan de onderzoeksgroep campus Kortrijk, niet de bedoeling 

om de fysieke labo’s te vervangen. “Maar dit online-remote 

concept gaan we behouden. Zo kunnen we studenten meer 

de kans bieden om buiten de contacturen individueel be-

paalde zaken uit te testen.”

 (WiVi)

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)

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 ».



Heb jij goesting om IGL mee uit bouwen tot een voorbeeldorganisatie voor het ondersteunen 
van kwetsbare mensen op lokaal niveau? Koppel je de inhoudelijke expertise aan relationele 

vaardigheden en een enorme drive om echt samen te werken?

AANBOD: Een voltijds contract van onbep. duur. Verloning volgens barema L1 van het VAPH (master).
 INTERESSE? Stuur jouw cv en motivatiebrief vóór 14 februari 2021 naar bert.was@terheide.be 

Meer info vind je op www.terheide.be en www.livaanhetwerk.be

 

STAFMEDEWERKER 
JURIST

• Je hebt een masterdiploma in de 
rechten.
• Je hebt minstens 3 jaar relevante 
ervaring.
• • Je bent het aanspreekpunt voor 
juridische issues en zorgt voor 
een vlotte werking van de 
bestuursorganen. Arbeidsrechte-
lijke zaken en de rechtspositie van 
medewerkers zijn bij jou in goede 
handen.

VERANTWOORDELIJKE 
FINANCIËN

• Je hebt een masterdiploma in 
een financiële richting.
• Je hebt relevante beroepserva-
ring.
• • Je leidt als sparringpartner het 
team financiën in alle processen 
m.b.t. financiële en personele 
middelen en het ter beschikking 
stellen van stuurinformatie.
 

BELEIDSMEDEWERKER 
ZORG/ONDERSTEUNING

• Je hebt een masterdiploma 
pedagogie of psychologie.
• Je bepaalt mee het zorg-en 
ortho(ped)agogisch beleid van Ter 
Heide.
• • Je vervult een ondersteunende, 
coachende en adviserende rol ten 
aanzien van collega’s en directie.

IGL = LV AAN HET WERK + TER HEIDE

1 + 1 = 3 X TALENT GEZOCHT

MARCHETTA is een dynamisch en snelgroeiend bouw- en coördinatiebedrijf, dat zich onder het motto 
‘MARCHETTA FAMILIEBOUWERS’ specialiseert in residentiële woningbouw en innovatieve project - 
 ontwikkeling. Hun missie en goede reputatie bestaan erin om een uniek bouwplan, in samenwerking met  
de architect, om te zetten in een hoogkwalitatieve woning. Met maatwerk voor elke klant. De gebouwde 
woningen zijn duurzaam en bijzonder energiezuinig dankzij ‘groene’ technieken en samenwerking met 
bedrijven gespecialiseerd in isolatie en luchtdichtheid. Bovendien gaat MARCHETTA verder met innoveren:  
ze ontwikkelt binnen de groep nieuwe materialen en bouwtechnieken. Zoals recent de Cobot Robbie: die 
zorgt voor fysieke ontlasting en een hoger rendement op de werven. 

37 eigen
werknemersGenk

Om de fenomenale groei verder te ondersteunen, zijn we dringend op zoek naar een gekwalificeerde: 

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Opstellen van offertes i.s.m. de bouwadviseur en architect
2.  Controleren en ingeven van de hoeveelheden volgens plan
3.  Opvolgen van bouwaanvragen
4.  Reserveren/bestellen van bouwmaterialen en onderaannemers/ingenieursbureau
5.  Overdragen van startklaar werfdossier aan de projectleider

BA bouw of 
gelijkwaardig  
door ervaring

Wat heeft MARCHETTA u te bieden?

Informeren, overleggen of solliciteren?

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

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

Aanwerving exclusief  
begeleid door 

15 mln. www.marchetta.be

Projectvoorbereider woningbouw

Beroeps-
fierheid  

Communica-
tief sterkPunctueel Doelgericht

Referentie
in de sector

Familiale
onderneming

Huizenbouw Excel/Buildsoft

1985

Doorgroei-
mogelijk-
heden

Glijdende
uren én 
thuiswerk

80 woningen/
jaar

Open en 
eerlijk 

Positieve 
mindset

Het gemeentebestuur van Nieuwerkerken is op zoek naar: 

FINANCIEEL DIRECTEUR (m/v),  
deeltijds (30,4/38), statutair, decretale graad

De financieel directeur werkt onder leiding van de algemeen directeur, rapporteert aan de algemeen 
directeur, aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau, aan de gemeenteraad en 
aan de raad voor maatschappelijk welzijn, al naargelang hun bevoegdheden. Hij/zij geeft leiding aan de 
financiële dienst en is ambtshalve lid van het managementteam. Hij/zij is belast met de leiding  
(plannen, organiseren, opvolgen en coördineren) over de financiële activiteiten van de diensten van de 
gemeente en het OCMW en kijkt erop toe dat de financiële situatie van deze instellingen steeds correct 
wordt weergegeven. Verder staat hij/zij in voor de financiële analyse, advisering en de controle van het 
beleid en draagt hij/zij bij tot een effectief, efficiënt en zuinig bestuur.  

Wij bieden: 
-  bruto jaarsalaris (huidige index): 37.016,16  euro 

(0 jaar anciënniteit)
- maaltijdcheques

- hospitalisatieverzekering
- fietsvergoeding
- gunstige verlofregeling

Diplomavereisten: 
Men dient houder te zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A (masterdiploma, ofwel een 
diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat  
gelijkgesteld werd met universitair onderwijs) in één van de volgende studierichtingen:
- een financieel economische richting
- handelsingenieur

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Volledige functiebeschrijving en bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij de personeelsdienst, 
tel. 011/48 03 67 of via volgend e-mailadres: personeelsdienst@nieuwerkerken.be.
Kandidaturen met curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma moeten uiterlijk vrijdag 
19/02/2021 worden ingediend (per aangetekende brief of door afgifte ervan tegen ontvangstbewijs)  
t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 113, 3850 Nieuwerkerken.

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.

Verdonck 
Professional Partners. 
Een stevig partnership 
... ook op afstand!



Motmans & Partners, met 
kantoren in Hasselt, Antwerpen, 
Herentals, Lommel, Diegem 
en Eindhoven, is een sterke 
dienstverlener op het vlak 
van human resources. Onze 
ervaren consultants bieden 
maatwerk in werving en 
selectie, talentmanagement, hr-
beleid en loopbaanbegeleiding. 
We blijven groeien en gaan 
onze activiteiten in Antwerpen 
verstevigen. Daarom zijn we op 
zoek naar een:

HR CONSULTANT 
MET EEN PASSIE VOOR BUSINESS DEVELOPMENT

Kom ons team vervoegen! Reageer via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures of bel voor meer info  
naar Geert Motmans, gedelegeerd bestuurder, op 011 30 35 00 of 0496 59 00 90.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

What:  • Mee onze vlag dragen in de Antwerpse regio • Connecteren met ondernemers 
en hr-professionals en vanuit een bestaand businessnetwerk partnerships opzetten 
met potentiële klanten • Vanuit opgebouwde hr-expertise een businesspartner zijn 
voor onze klanten • Verantwoordelijk voor een klantenportefeuille • Vanuit onze ruime 
dienstenportefeuille oplossingen op maat van de klant uitwerken voor alle vragen rond 
personeelsbezetting • Participeren in opdrachten voor de werving en selectie van hogere 
bedienden- en directiefuncties • Rapporteren aan klanten en persoonlijke feedback geven 
aan kandidaten op basis van dossierkennis • Bijdragen aan de uitbouw van het kantoor en 
relaties op lange termijn opbouwen dankzij expertise, ondernemerschap en commerciële 
flair • Rechtstreeks rapporteren aan de partners

Who: • Masterdiploma en minimaal een 5-tal jaar relevante ervaring • Vlot in het 
leggen en onderhouden van contacten • Uitgesproken passie voor rekrutering en 
selectie • Kwalitatieve en langdurige relaties opbouwen, zowel met klanten als 
kandidaten • Oplossingsgericht, met de nodige creativiteit en flexibiliteit • Communicatie, 
servicegerichtheid en doorgedreven professionaliteit • Zin voor initiatief en sterke drive om 
M&P in Antwerpen mee op de kaart te zetten

 www.motmansenpartners.be

YOU DON’T BUILD A 
BUSINESS. YOU BUILD 
PEOPLE AND THEN 
PEOPLE BUILD THE 
BUSINESS. 

Puratos staat voor Belgisch, familiaal, groeiend én 
innovatief. Een boeiend bedrijf dat ingrediënten maakt 
voor bakkerij, patisserie en chocolaterie. Voor de site 
in Lummen zoeken we operatoren.

Als productieoperator start je de productielijn op, je 
voegt de verschillende grondstoffen toe (manueel of 
automatisch – dit kan best zwaar zijn) en je bedient de 
machines zodat je kwalitatieve producten kan afleve-
ren. Natuurlijk reinig je nadien ook de productielijn en 
spring je hier en daar bij. 

• Kan je nauwkeurig en georganiseerd werken in een 
team?

• Let je goed op veiligheid en kwaliteit?
• Kan je in 2 ploegen werken?
• Ervaring in een productieafdeling is een pluspunt. 
Check! Deze job is zeker iets voor jou!

Kies voor zekerheid, afwisseling en een 
aantrekkelijke werkgever.  
Je krijgt elke dag een portie vers fruit, 
koffie tijdens de pauze, een sfeervolle 
werkplek, optie tot een vast contract én 
een zeer goed loon met ploegenpre-
mies, tussenkomst in de vervoerskos-
ten en maaltijdcheques van 8 €/dag.

Word jij onze nieuwe collega?
Bel 011 26 07 62 of mail naar  
hasselt_1531@randstad.be
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DIENSTHOOFD WERKEN
Met aanleg van een wervingsreserve 
Voltijds, statutair, A-niveau (A4a-A4b)
Als diensthoofd werken ben je verantwoordelijk voor het coör-
dineren en aansturen van de dienst voor het uitvoeren van o.a. 
openbare werken en wegen, plantsoenen, beheer en onder-
houd van het stedelijk patrimonium, openbare reinheid, water-
lopen en begraafplaatsen. Je coacht en motiveert een team en 
zorgt ervoor dat de doelstellingen gerealiseerd worden. Je hebt 
oog voor dienstoverschrijdende samenwerking. Kennis van de 
relevante regelgeving en overheidsopdrachten is een voordeel.

Aanwervingsvoorwaarden
Je bent houder van een functiegericht masterdiploma, of (alge-
meen) masterdiploma + 4 jaar relevante ervaring.

Ons aanbod
Het voltijds bruto maandloon bedraagt minimum 3.815,69 euro 
en maximum 5.817,84 euro.

DESKUNDIGE EDUCATIE EN REGIONALE 
PUBLIEKSWERKING  
Met aanleg van een wervingsreserve
Voltijds, contractueel, B-niveau (B1-B3)
De deskundige educatie en regionale publiekswerking van de 
Musea Maaseik vernieuwt de bestaande educatieve werking 
inhoudelijk door het aanwerven, coördineren en opleiden van 
externe medewerkers (gidsen, vrijwilligers, omkaderend perso-
neel,…) die deelnemen aan de publieksprogramma’s. Als des-
kundige sta je in voor de ontwikkeling, praktische organisatie 
en communicatie van het aanbod, waaronder een specifiek aan-
bod voor kinderen.

• Je adviseert, behandelt en volgt je eigen werking zelfstandig 
en in afstemming met je leidinggevenden op.

• Je bouwt samen met een door jou opgestart team van des-
kundigen een netwerk van vrijwilligers en gidsen uit, dat je op 
empathische en participatieve wijze aanstuurt.

• Je werkt graag zelfstandig, maar nog liever in teamverband.
• Je hebt affiniteit met archeologie, geschiedenis of kunstge-

schiedenis en moderne communicatietechnieken.

Aanwervingsvoorwaarden
• Je bent in het bezit van een functiegericht bachelordiploma 

of een algemeen bachelordiploma + 4 jaar relevante ervaring.

Ons aanbod
Het voltijds bruto maandloon bedraagt minimum 2.509,94  euro 
en maximum 4.229,17  euro.

DESKUNDIGE OMGEVING  
Met aanleg van een wervingsreserve 
Voltijds, contractueel, B-niveau (B1-B3)
De stad Maaseik staat voor diverse 
uitdagingen op gebied van wonen 
en werken. Als deskundige omge-
ving krijg je de opdracht om het be-
leidsplan Ruimte Vlaanderen mee 
vorm te geven.
• Je bent verantwoordelijk voor de 

afhandeling van omgevingsdos-
siers binnen de wettelijke termij-
nen zoals omgevingsaanvragen, 
verkavelingsaanvragen, …

• Je staat in voor deskundig advies 
vanuit stedenbouwkundig oog-
punt met betrekking tot boven-

vermelde dossiers aan de omgevingsambtenaar, je collega’s, 
het college van burgemeester en schepenen, architecten en 
de burger.

• Je rapporteert over de door jouw ondernomen stappen om 
de besluitvorming bij dossiers te onderbouwen en coördi-
neert het correct bijhouden van verslagen, vooroverleg, re-
gisters, … 

Aanwervingsvoorwaarden
• Je bent in het bezit van een functiegericht bachelordiploma 

of een algemeen bachelordiploma met voorkeur 4 jaar rele-
vante ervaring.

• Heb je een bachelordiploma en heb je voeling met of ben je 
bereid je bij te scholen in de reglementering inzake ruimtelij-
ke ordening en/of ruimtelijk inzicht? Solliciteer dan zeker!

Ons aanbod
Het voltijds bruto maandloon bedraagt minimum 2.509,94 euro 
en maximum 4.229,17 euro.

Extra legale voordelen:
Naast het loon geniet je ook nog van extra 
legale voordelen zoals maaltijdcheques, 
groepsverzekering, fietsvergoeding, … .

Interesse?
Stuur uiterlijk op 17/02/2021 je kandi-
daatstelling naar het college van burge-
meester en schepenen, administratief 
centrum Maaseik, Lekkerstraat 10, 3680 
Maaseik of via e-mail naar sollicitaties@
maaseik.be. Je mag je kandidaatstelling 
ook afgeven tegen ontvangstbewijs bij de 

snelbalie in het administratief centrum. Een 
geldige kandidaatstelling bestaat uit: moti-
vatiebrief, cv, kopie van je diploma en een 
uittreksel uit het strafregister model 1. Solli-
citaties na 17/02/2021 en onvolledige solli-
citaties worden niet aanvaard. Voor meer in-
formatie over deze functie kan je bellen naar 
de dienst P&O op het nummer 089 560 560.

De volledige functiebeschrijvingen en de 
voorwaarden zijn terug te vinden op
www.maaseik.be/vacatures.

www.maaseik.beStad Maaseik werft aan:



Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

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

WIJCKMANS NV staat voor meer dan 
100 jaar en 4 generaties ervaring in 
bouw materialen. Het bedrijf behoort tot 
de top van de grootste bouwhandelaars 
in België. WIJCKMANS specialiseert zich 
in 4 domeinen: bouwmaterialen voor 
ruwbouw, vloeren, stortklare beton en 
productiebeton. Het uitgebreide gamma 
van de beste merken en materialen is 
ondergebracht in een grote showroom en 
stock. Dankzij het eigen transportbedrijf 
met een wagenpark van 35 vracht-
wagens kan WIJCKMANS de efficiëntie 
opdrijven. Gedreven medewerkers, die 
niet alleen beschikken over de nodige 
expertise maar ook meedenken, bieden 
de klant betrokkenheid en bereikbaar-
heid. De 3 zaakvoerders garanderen een 
toegankelijke en familiale structuur.

Financieel 
sterke firma

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

Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Accountmanager bouwprojecten
Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Opbouwen en onderhouden van goede contacten met klanten en leveranciers
2. Opstellen van offertes op basis van prijsaanvragen en aanbestedingen
3. Onderhandelen met leveranciers in functie van projectspecifieke vragen
4. Opvolgen van offertes tot het afsluiten van contracten
5. Opvolgen van bestellingen en afstemmen met verkoopsadministratie
6. Volgen van trends op de markt van ruwbouwmaterialen

Meerdere (10-tal) jaren ervaring  
in een commerciële omgeving

Bachelorniveau  
of gelijkwaardig

Stress-
bestendig

Luister-
vaardig 

Gestruc-
tureerd

Door-
zettings-

vermogen

Wat heeft WIJCKMANS NV u concreet te bieden?

Toegankelijke 
communicatie

Voor deze groeiende organisatie zoeken we voor de afdeling bouwmaterialen een

Netwerk opdrachtgevers/
producenten

Kennis van bouwmaterialen 

Concrete  
doorgroei-
mogelijkheid

Bedrijfswagen
Concrete  
perspectievenwww.wijckmans.be

85 werknemers 

Ham

1918

40 miljoen euro omzet

Gemeentebestuur 

Houthalen-Helchteren  
zoekt

 
 

www.houthalen-helchteren.be/vacatures

beleidscoördinator patrimonium

-

Solliciteer dan  vandaag nog via

Ben jij gedreven om vanuit je technische 
en bouwkundige kennis het gemeentelijk 
patrimonium te optimaliseren? Bepaal jij 
mee de toekomst van onze organisatie en 
is een strategische aanpak van projecten 
één van jouw talenten? Stuur jij enthousiast 
een team aan en motiveer jij collega’s om 
de beste versie van zichzelf te zijn? Neem 
je initiatief en ben je gefocust op 
resultaten?

voltijdse functie in statutair dienstverband
niveau Av (A1a-A2a-A3a)

de tweedehandswagen-specialist in Genk 
is op zoek naar :

Autotechnicus/Diagnose Specialist 
(M/V) alle merken

Voor onmiddellijke indiensttreding

Verantwoordelijkheden :
•  Uitvoeren van het periodiek onderhoud  

(zowel mechanisch als electro-mechanisch) 
•  Diagnose en herstellen van storingen met behulp van de 

gebruikelijke testapparatuur.
•  Mechanisch klaarmaken tweedehandswagens voor 

verkoop en keuring.

Competenties : 
•  Diploma autotechnieken 
•  Voldoende werkervaring in een soortgelijke functie
•  Zelfstandig kunnen werken met oog voor detail en orde
•  Teamplayer 
•  In het bezit van een rijbewijs B

Aanbod :
-Voltijdse job in dagdienst (38u/week) met een 
marktcomform salaris

Heb je interesse of vragen, dan mag U altijd contact 
opnemen met Raf Geurts ( 089/35.90.46 of mail naar
geurts.carcenter@geurts-genk.be ). 

Geurts Car Center NV | Bosdel 56 | 3600 Genk

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.

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.

011 / 63.45.32.
info@energiecenter.be

Limbotex NV, opgericht in 1990 en gevestigd in Peer, is een Limburgs bedrijf 
gespecialiseerd in textielrecuperatie en het sorteren van tweedehandskledij. Voor de 
verdere uitbouw van het bedrijf, zijn wij op zoek naar een dynamische:

BEDRIJFSLEIDER
Locatie: Peer

Een boeiende job met veel afwisseling en verantwoordelijkheden

•  Verantwoordelijk voor het goede verloop van het sorteerproces, 
voor de planning en organisatie van de productie en het 
transport

• Actieve aanwezigheid op de werkvloer is vereist.
• Aansturen van een team van 30-tal arbeiders (dagwerk) 
• Je zorgt voor de kwaliteit van de uit te voeren taken in de 
verschillende afdelingen en waakt mee over de veiligheid 
• Beheer van de infrastructuur en materiaal hoort bij u 
takkenpakket

Actief meewerken aan de toekomstplannen van het 
bedrijf als een volwaardig CEO

Profiel:
•  Master, bachelor of succesvolle ervaring als leidinggevende in 

een productieomgeving.
•  Je bent een ware leider met verantwoordelijkheidszin en met 

een hands-on mentaliteit
•  Je bent een kei in planning en organisatie en slaagt erin door 

jouw uitstekend inzicht en reactiviteit het hele productieproces 
perfect te leiden. Je gaat resultaatgericht te werk

•  Je bent een praktische problem solver en houdt ten allen tijde 
het hoofd koel. 

•  Je houdt van orde, netheid en structuur
•  Je werkt nauwkeurig en communiceert efficiënt
•  Technische affiniteit is een pluspunt

Je krijgt: een sleutelfunctie binnen Limbotex NV met een zeer breed en gevarieerd takkenpakket en de nodige 
verantwoordelijkheid • Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur • Interne opleiding en 
coaching  • Een aantrekkelijk verloningspakket in lijn met je ervaring en toegevoegde waarde

Geïnteresseerd? Stuur uw kandidatuur naar Anne-Sophie via info@limbotex.be
 of naar Limbotex – Kaulillerweg 115 – 3990 Peer



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. 

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):

Bepaal jij mee eb en vloed in Koksijde?

Lokaal Bestuur Koksijde blij�  verder in
beweging en zoekt een

Directeur Burger & Welzijn
Solliciteren kan tot en met 17 februari 2021

Interesse? Bezorg je sollicitatie via
www.koksijde.be/vacatures


