
VIJF TRENDS IN SOLLICITEREN 

Zowel januari als februari - nu dus - zijn topmaanden als het om solliciteren gaat.
Maar vooral na het weekend en na vakanties sturen we onze cv door voor die
nieuwe job. Vijf vaststellingen over solliciteren in tijden van corona. 

We vallen hiervoor terug op een analyse van het 
rekruteringsbureau Robert Half van meer dan 
32.000 sollicitaties in 2020. In vergelijking met de 
maanden daarvoor blijken interviews via videochat 
en het verkorten van het aanwervingsproces de 
meest voorkomende veranderingen. Al zien we ook 
deze trends. 

1. CORONA ZET MENSEN AAN HET DENKEN
De coronacrisis heeft mensen aan het den-
ken gezet. In de nasleep van de eerste lock-
down werden er in mei (11 procent) en juni
(8 procent) opvallend meer cv’s uitgestuurd in ver-
gelijking met 2019, toen respectievelijk 9 procent
en 6 procent van alle sollicitaties in deze twee 
maanden gebeurden. “Mensen beseffen vaak na 
een periode van rust dat ze toe zijn aan een nieu-
we uitdaging. Ze gebruiken vakantie om zich te 
heroriënteren”, verklaart Jeroen Diels, Director bij
Robert Half. 

2. WE SOLLICITEREN TIJDENS KANTOORUREN
We solliciteren het liefst overdag. Twee op drie 
werkzoekenden uploadt zijn of haar cv tijdens de 
kantooruren, met een piek tussen 10 en 12 uur. De 
werkende sollicitant deinst er dus niet voor terug 

om te solliciteren tijdens de werkuren. Een ten-
dens die vanwege het COVID-gerelateerd thuis-
werk alleen maar versterkt wordt.  
Ook verder in het aanwervingsproces is het 
al thuiswerk wat de klok slaat. Want ondanks
COVID-19 heeft 91 procent van de Belgische be-
drijven vanop afstand nieuw personeel aangewor-
ven of opgeleid tijdens de eerste lockdown. 

3. JAARBEGIN IS HOOGSEIZOEN
De Belg gaat voornamelijk op zoek naar een nieuwe 
uitdaging in januari (12 procent), februari (11 procent) 
en mei (11 procent). Binnen die drie maanden wordt 
maar liefst een derde van alle cv’s uitgestuurd. In de 
zomer zijn we opvallend minder actief aan het zoe-
ken naar een nieuwe baan, met juli (6 procent) en 
augustus (7 procent) als laagste uitschieters.
De eerste twee maanden van het jaar zijn 
dus goed voor bijna een kwart van de sollici-
taties. “Zie het als een nieuwe start, als goed 
voornemen aan het begin van het jaar”,
oppert Jeroen Diels. “Ze nemen dan de tijd om hun 
carrière onder de loep te nemen en zichzelf de vraag 
te stellen: waar sta ik en waar wil ik naartoe. In som-
mige gevallen leidt dit dus tot een zoektocht naar 
een job die beter aansluit bij hun verwachtingen.”

4. MAANDAG IS SOLLICITATIEDAG
Maandag is voor heel wat van ons de donkerste 
dag van de week. Nochtans beschouwen werk-
zoekenden het als de ideale dag om te sollici-
teren. Maar liefst één op vijf sollicitaties wordt 
verstuurd op maandag. Want net als in 2019, was 
ook in 2020 maandag de populairste sollicitatie-
dag. De eerste dag van de week is goed voor 
bijna één op de vijf verstuurde cv’s. Het week-
end zelf is minder geliefd onder sollicitanten.
Zaterdag (7,5 procent) is de minst populaire dag, 
op de voet gevolgd door zondag (8 procent).

5. MEER SOLLICITATIES VIA SMARTPHONE
Hoewel een kleine 73 procent van de sollicitaties 
nog altijd via de pc verloopt, is er een stijgende 
trend in het aantal sollicitaties via smartphone
(26 procent) merkbaar. In 2019 was dat aandeel 
nog 22 procent. “Jaar na jaar zien we een stijging 
in het aantal cv’s die via mobiele toestellen wor-
den geüpload”, weet Diels. “Kandidaten willen 
vandaag met enkele eenvoudige clicks snel hun 
cv kunnen versturen.” 

William Visterin

“De werkende sollicitant 
deinst er niet voor

terug om te solliciteren
tijdens de werkuren.

Een tendens die vanwege 
het thuiswerk alleen maar

wordt versterkt.” 

Maandag is sollicitatiedag

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

Volgende week in Jobat:
Extra jobs in veiligheid
en beveiliging                     



Droom je van een job 
in het centrum van de 
democratie? Geloof je 
in communicatie met 

de burger? Ben je 
behalve een denker 

ook een doener? Wil 
je op communicatief 

vlak het verschil 
maken en vooral het 

Vlaams Parlement 
(nog) meer op de 

kaart zetten? Aarzel 
dan niet, want de  

directie Communicatie, 
Externe Relaties & 
Informatie van het 
Vlaams Parlement 

zoekt op korte termijn 
en op contractuele 
basis een leiding-

gevende Coördinator 
Communicatie  

(voltijds contract van 
onbepaalde duur). 

Als Coördinator Communicatie stuur je de dienst Com-
municatie aan. Je plant, verdeelt en volgt de uit te voeren  
opdrachten van de dienst op en je ondersteunt de mede- 
werkers door coaching, overleg en opleiding om een  
correcte en efficiënte werking van de dienst te waarborgen. 
Je belangrijkste taak is het Vlaams Parlement nog bekender 
te maken bij de burger. Je tekent in overleg met de Directeur 
Communicatie de communicatiestrategie van het Vlaams 
Parlement uit en je implementeert deze op een succesvolle 
wijze. Je bent verantwoordelijk voor de website, sociale  
media, interne communicatie, corporate communicatie, com- 
municatie-events, communicatie over publieksactiviteiten 
etc. in het Vlaams Parlement.

Ben jij de Coördinator Communicatie waar wij naar op zoek zijn?
Neem dan zeker een kijkje op de website van Search & Selec- 
tion die als rekruteringspartner de selectieprocedure uitvoert, 
www.searchselection.com. Je vindt hier meer informatie over 
het functieprofiel, vereisten en deelnemingsvoorwaarden.

De uiterste inschrijvingsdatum is 17 februari 2021.

Interesse? Reageer dan via www.searchselection.com door 
het online sollicitatieformulier in te vullen en hierbij ook 
jouw motivatiebrief, een uitgebreid CV, je visie op de commu- 
nicatiestrategie voor het Vlaams Parlement en een kopie 
van jouw diploma toe te voegen.

Meer informatie? Contacteer Annemie Meert, Senior 
Consultant bij Search & Selection via 02 759 22 10 of 
brussel@searchselection.com

HET VLAAMS PARLEMENT zoekt een 
COÖRDINATOR COMMUNICATIE

 

OVSG, de onderwijsvereniging van steden en gemeenten, promoot en ondersteunt 
het onderwijsproject van steden en gemeenten. Daarvoor bieden we een uitgebreide 
dienstverlening aan. We behartigen de belangen en organiseren de pedagogische 
begeleiding van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. OVSG biedt ondersteuning 
en juridisch advies en staat in voor de professionalisering van haar onderwijzend 
personeel. Onze meer dan 140 personeelsleden staan ten dienste van bijna 800 
scholen, centra en academies met in totaal 390 000 leerlingen of cursisten.

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR
Wij zoeken een Algemeen Directeur (m/v) voor de dagelijkse leiding van OVSG 
met het oog op een indiensttreding vanaf ten vroegste 16 augustus 2021. Er is een 
meeloop periode voorzien met de huidige Algemeen Directeur tot 15 januari 2022. 

   Je bent in overleg met de bestuursorganen verantwoordelijk voor het dagelijks 
bestuur van de vereniging.

    Je hebt als hoofddoelstelling het maximaal inzetten van de diverse diensten bij de 
uitvoering van het algemeen beleid en ter ondersteuning van de schoolbesturen.

    Je leidt en coördineert de verschillende afdelingen van de vereniging en wordt 
hierbij ondersteund door een team van directeurs, leidinggevenden en enthousiaste 
medewerkers.

    Je waakt over de kwaliteit van de belangenbehartiging en de juridische 
dienstverlening en zet een gebalanceerd beleid uit.

    Je ziet toe op de kwaliteitsvolle uitvoering van de decretale opdrachten van de 
afdeling pedagogische begeleiding. 

     Je bewaakt de goede werking en verdere uitbouw van de educatief-commerciële 
afdeling OVSG plus.

     Je waakt over een goede uitvoering van alle ondersteunende processen en een 
gezond financieel beleid.

      Je hebt een belangrijke vertegenwoordigende functie en treedt op als 
gesprekspartner bij diverse officiële instanties.

    Je bent het gezicht van de vereniging en staat in voor een sterke interne en externe 
communicatie.

Het betreft een contract van onbepaalde duur en het loon is in 
overeenstemming met deze topfunctie. Solliciteren kan tot uiterlijk 
21 maart 2021.

Je vindt de uitgebreide vacature op 

www.OVSG.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



WORD COLLEGA #VANRSL

Selectie i.s.m.

Meer info en andere vacatures: www.roeselare.be 
Roeselare is een stad van en voor alle mensen. Als medewerker van de stad wil jij die mensen graag centraal zetten. Je bent geëngageerd 
en betrouwbaar en je wil samen met je collega’s elke dag beter doen dan de dag ervoor. Wij waarderen de competenties van iedereen, 
ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap. Diversiteit is een kracht.

TECHNISCHE FUNCTIES

Projecten Openbaar domein

• Deskundige Water, droogte & klimaat
• Projectleider Openbaar domein

Onderhoud Openbaar domein

• Polyvalent medewerker Groenonderhoud
• Polyvalent medewerker Leefmilieu

PUBLIEKSGERICHTE FUNCTIES

Directie Mens

• Publiekswerker Drugs en veiligheid
• Publiekswerker Samenleven - Wijkwerker
Directie Ondersteuning

• Deskundige Communicatie
• Data Engineer

Directie Ruimte

• Beleidsmedewerker Economie
• Beleidsmedewerker Klimaat
• Projectmedewerker Bedrijfsleven

Stad Roeselare zoekt enthousiaste talenten met goesting om mee te bouwen aan onze stad.



Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

Sales Engineer 
Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Uitbouwen en opvolgen van de bestaande industriële klantenportefeuille
2. Analyseren van de markt, prospecteren en bezoeken van potentiële klanten
3. Onderhouden van contacten met technische studiebureaus
4. Bespreken van de behoeften, opstellen van offertes en afsluiten van de orders 
5. Samenwerken met de interne collega’s, Project Managers en COO en rapporteren aan de Managing Director 

Technische ba/ma met 
ervaring in industriële 

elektriciteit

Commerciële 
b2b-ervaring

Resultaat-
gericht

Relatie-
bouwer

Ambitieus
Oplossings-

gericht
Enthousiast

EPA NV is een dynamische en innovatieve kmo die 
gespecialiseerd is in het koppelen van industriële 
verbruikers en decentrale productie op het elektrisch 
distributienet. Hierbij ligt de focus op middenspannings-
installaties in al hun facetten.  EPA werkt uitsluitend 
business-to-business en onder het motto ‘we walk the talk’ 
worden de industriële klanten begeleid bij het definiëren 
van hun elektrische energievoorzieningen. Tot haar 
omvangrijke klantennetwerk in Limburg, Antwerpen en 
Brabant behoren opdrachtgevers uit o.m. de automotive en 
voedingssector, staal- en glasfabrikanten, farmaceutische 
en scheikundige bedrijven, ziekenhuizen, winkelcomplexen 
en bouwbedrijven. EPA is een kennisgeoriënteerde 
contractor die dankzij een professionele organisatie-
structuur met ruimte voor onderzoeks- en uitvoerings-
projecten, kwaliteitsvolle oplossingen aanbiedt.

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

Oudsbergen

40 medewerkers

6 miljoen euro omzet

www.epa-nv.com

Wat heeft EPA NV u concreet te bieden?

Open en 
snelle 
communicatie 

Ondernemend 
team  

Bijscholing 
nieuwste 
technologieën

Boeiende
projecten 

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op +32 479 29 74 75  tijdens de kantooruren,  
’s avonds tussen 19 en 20 u. of op zaterdag tussen 9 en 11 u.

Omwille van de focus op groei en verdere professionalisering zijn wij op zoek naar een gemotiveerde:

Aantrekkelijk 
salarispakket 
met firmawagen

Grondige kennis 
elekriciteit/elektrotechniek Netwerken

Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

Product Engineer elektronica

EPSILON werd 30 jaar geleden opgericht als 
productie bedrijf van aluminium signs en displays. 
Anno 2020 is het bedrijf sterk gegroeid en geëvolu-
eerd tot een internationale groep.

EPSILON CITIES is gespecialiseerd in het ontwer-
pen, produceren en plaatsen van innovatief straat- 
en perronmeubilair, schuilhuizen, fietskluizen, 
overkappingen ... De oplossingen van EPSILON  
helpen steden wereldwijd met het organiseren van 
hun mobiliteit. Vanuit Bree en met verkoopvesti-
gingen in Noorwegen, Nederland en Duitsland wor-
den innovatieve oplossingen aangeboden die 
naadloos afgestemd zijn op de vereisten van de 
publieke ruimte. De productie vindt inhouse plaats, 
volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden en met 
de beste technologieën.

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

Wat heeft EPSILON u concreet te bieden?

Doorgroei - 
mogelijkheden

Samenwerking in 
een moderne 
werkomgeving

Internationaal 
marktgedreven  
bedrijf

Competitief salaris 
met interessante 
extralegale 
voordelen

Om mee te stappen in dit boeiende groeiverhaal zoeken wij voor het hoofdkantoor in Bree een:

www.epsiloncities.com

25 miljoen euro omzet 
(groep)

Bree

100 medewerkers
70 in Bree

1991

Functie en verantwoordelijkheden

1. Uitwerken van de elektronica voor digitale topproducten in het kader van oplossingen voor Smart Cities
2. Samenstellen en ontwikkelen van schermen/digitale gegevensdragers 
3. Verzamelen en verwerken van relevante data
4. Verbeteren van bestaande producten
5. Contacteren van leveranciers en volgen van markttrends

Gewenste kwalificaties

Ing. elektronica/ ICT of gelijkwaardig

Schoolverlaters welkom

Apps Nieuws- 
gierig

Resultaat- 
gericht

Praktisch

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op +32 479 29 74 75 tijdens de kantooruren,  
’s avonds tussen 19 en 20 u. of op zaterdag tussen 9 en 11 u.

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



PROJECTMANAGER 
Who wants to be the change we wish to see in the world - Gandhi

De uitdaging:  • In samenwerking met de projectdirecteur instaan voor het begeleiden van 
bedrijfsprojecten in België • In nauw contact staan met alle stakeholders binnen het project: 
constructie- en infrastructuurbedrijven, overheidsinstanties en onafhankelijke auditors • Het 
energieverbruik van klanten in kaart brengen en actieplannen opstellen • Verantwoordelijk voor 
het volledige proces van de CO2-prestatieladder: van het nieuwe product in de markt zetten 
tot het uitvoeren van projecten • Mogelijkheid om betrokken te worden bij andere klimaat- en 
energiediensten • Meewerken aan een groenere en duurzamere toekomst • Rapporteren aan en 
nauw samenwerken met de projectdirecteur

De perfecte match: • Bij voorkeur een ingenieursopleiding en minstens 3 jaar relevante 
werkervaring • Passie voor duurzaamheid en milieu • Technische kennis van de carbon footprint 
of broeikasmanagementsystemen • Zelfstandig meerdere projecten beheren • Ambitieuze, 
leergierige, communicatieve en klantgerichte consultant • Contactvaardige professional die 
gemakkelijk contact legt met verschillende stakeholders • Vloeiend Nederlands en comfortabel 
in het Frans of Engels

Het aanbod: • Als jonge, innovatieve, ambitieuze en snelgroeiende organisatie is CO2logic 
de werkgever bij uitstek om mee te kunnen groeien en bloeien • Samenwerken aan een 
maatschappelijke missie • Professionele onboarding • De rode draad is duurzaamheid dus ook 
professionele verplaatsingen gebeuren zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of de plooifiets

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

De kennismaking
CO2logic, opgericht in 2006, is 
Belgisch leider in CO2-voetafdruk- en 
klimaatadviesdiensten. Ze helpen de 
impact van organisaties te verlagen in 
de strijd tegen de klimaatverandering. 
Door middel van het meten, reduceren 
en neutraliseren van CO2-emissies 
helpen ze hun klanten om hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
te verhogen. Met 25 professionele 
consultants aan boord groeit deze 
organisatie razendsnel. CO2logic heeft 
de ambitie om de CO2-prestatieladder, 
ontwikkeld door ProRail in Nederland, 
ook te introduceren in België. Dit 
instrument werd ontwikkeld om de 
klimaatimpact van bedrijven te beheren. 
Om deze projecten in België mee 
te ondersteunen, zijn ze in de regio 
Brussel op zoek naar een:

 www.co2logic.com

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.

Zijn wij op zoek naar een:

ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V/X)
voor een job in onze kantoren in Oerle (Dichtbij Sint-Truiden).

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 ».

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

Belgische marktleider  
in sleutel-op-de-deur 

woningbouw 

GO! zoekt
afgevaardigd  
bestuurder

www.g-o.be/topper

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

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?



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.
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Aanwerving Deskundige infrastructuurwerken 
Gemeente Gingelom

Voltijds (38 uur) – niveau Bv

Jouw takenpakket
Je bent betrokken bij de voorbereiding van nieuwe infrastructuurprojecten en staat in voor de opvolging 
van uitbestede werken aan wegen, gebouwen en waterbeheersingsprojecten, van ontwerp tot oplevering. 
Daarnaast werk je mee aan de aansturing en opvolging van de eigen ploegen van de uitvoerende technische 
dienst.

Aanwervingsvoorwaarden
•  Je hebt een diploma van bachelor (B-niveau),  

bij voorkeur in de bouwkunde.
•  Aantoonbare ervaring bij de opvolging van  
bouwtechnische constructies of wegenwerken  
is een pluspunt. 

•  Je bent in het bezit van een rijbewijs categorie B.

Interesse?
Meer info: Personeelsdienst – 011 88 04 87 – 
personeelsdienst@gingelom.be
Solliciteren vóór dinsdag 2  
maart 2021: Gemeente Gingelom,  
personeelsdienst, 
Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom.

De volledige functieomschrijving vind je op 
www.immogroep5.be

Contacteer ons snel!
011 30 50 50 • info@immogroep5.be

Inkoper vastgoed 
bediendestatuut of op zelfstandige basis - regio Limburg
Je verkoopt bestaand vastgoed en nieuwbouw. Je zoekt 
eigenaars die hun eigendom wensen te verkopen. Je stelt 
contracten op en volgt ze nauwlettend op. 

Immo Groep 5, met vestigingen in Hasselt, Genk en  
Beringen, is op zoek naar een ervaren:

DE COENE PRODUCTS nv in Gullegem is een toonaangevende producent van 
technische houten (akoestische, brandwerende, in- en uitbraakvertragende, 
energiezuinige) binnendeuren. Dankzij innovatief denken, automatisatie, 
jarenlange knowhow & ervaring en een brede waaier aan attesten zijn wij gegroeid 
tot marktleider in België. Wegens pensionering zijn wij op zoek naar een m/v:

Interesse? Stuur vandaag nog uw motivatie en cv naar De Rouck & Verhellen. Wij behandelen alle kandidaturen snel en strikt vertrouwelijk.
Bloemistenstraat 11 bus 2, 8500 Kortrijk. T 056 20 50 53 - vacatures@derouck.be - www.derouck.be. 

www.decoeneproducts.be

Functie: Je wordt het aanspreekpunt van onze commerciële buitendienst. Hiertoe bezoek je dagelijks klanten en prospecten 
(voorschrijvers, aannemers, professionele dealers en schrijnwerkers) en heb je oog voor nieuwe opportuniteiten. Je denkt proactief 
met hen mee en adviseert en ondersteunt hen in onze unieke oplossingen, waarbij technische verplichtingen gecombineerd worden 
met de gewenste esthetische afwerkingen. Op regelmatige tijdstippen verzorg je klantopleidingen over onze producten (eventueel in 
combinatie met een bedrijfsbezoek). Je werkt hiervoor nauw samen met onze performante commerciële binnendienst en rapporteert 
aan onze sales manager.

Profiel:  Je beschikt over bewezen verkoopservaring in de hout- of bouwsector;  Je bent communicatief en houdt er van 
om sterke en langdurige klantenrelaties uit te bouwen;  Je hebt een uitgesproken interesse voor technische producten;
 Affiniteit met de projectmarkt en bouwwerven is een pluspunt;  Je woont bij voorkeur in de driehoek Antwerpen-Hasselt-Leuven.

Aanbod:  Een sterke onderneming die marktleider is in zijn segment; Een financieel stabiel bedrijf dat kwalitatieve topproducten 
in een nichemarkt aanbiedt;  Een uitdagende commerciële functie met telkens nieuwe uitdagingen (veel maatwerk);  Je komt 

terecht in een gedreven en dynamische KMO van gepassioneerde experts met familiale werksfeer;  Een reële en 
autonome verantwoordelijkheid waarbij je effectieve invloed uitoefent op de groei en de ontwikkeling van ons bedrijf;

               Een aantrekkelijk loonpakket (te bespreken) met bedrijfswagen.

account manager
voor technische houten binnendeuren - regio Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Voor deze functie wordt een wervingsreserve 
aangelegd met een duurtijd van drie jaar.

Meer uitleg over de functie, de  
voorwaarden, ons aanbod en de 

selectieprocedure vind je terug op 
https://www.sint-truiden.be/ 

ondernemen-en-werken.

Solliciteren is mogelijk tot en met 
21 februari 2021.

is op zoek naar een

EXPERT
VERGUNNINGEN
A1a- A2a - statutair - voltijdse betrekking
voor de aanleg van een wervingsreserve

Zijn wij op zoek naar een:

ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V/X)
voor een job in onze kantoren in Oerle (Dichtbij Sint-Truiden).

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 ».

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

Belgische marktleider  
in sleutel-op-de-deur 

woningbouw 

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



Lokaal bestuur Arendonk zoekt:

DESKUNDIGE ONDERWIJS EN 
BUITENSCHOOLSE OPVANG 
niveau B • voltijds • contractueel

FUNCTIE Als deskundige onderwijs en buitenschoolse opvang neem je een regisseurs-
rol op en bouw je in samenwerking met de actoren en de bevoegde schepen een goed 
beleid uit. Je doet enerzijds aan beleidsvoorbereiding. Maar daarnaast werk je vooral op 
projectmatige basis aan het verbeteren en creëren van nieuwe kansen en initiatieven 
met betrekking tot onderwijs en buitenschoolse opvang. Het welzijn van alle kinderen 
staat daarbij centraal.
VEREISTEN Je hebt een bachelordiploma ofwel een diploma hoger onderwijs van één 
cyclus of daarmee gelijkgesteld.
WAT BIEDEN WIJ? De bruto maandelijkse aanvangswedde bedraagt aan de 
huidige index minimum 2 509,94 euro. Je hebt recht op maaltijdcheques, een gratis 
hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding. Er wordt een werfreserve van 
3 jaar aangelegd.

SOLLICITEREN? Je kan de infobrochure downloaden van de website www.arendonk.be 
of verkrijgen bij de personeelsdienst: 014 40 90 87 of cindy.de.lafaille@arendonk.be. 
Je kandidatuur (inclusief motivatiebrief, cv en kopie van de diploma’s) moet uiterlijk op vrijdag 
12 maart 2021 verstuurd worden naar het vast bureau, Vrijheid 29, 2370 Arendonk (post- 
stempel geldt als bewijs), of afgegeven worden op de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs.
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Lead Engineer Civil/Infra
Engineer (water)hydraulica en civiele infrastructuur

Bedrijfsinfo: BASF is wereldwijd nummer één in de chemie 
door hun intelligente oplossingen voor hun klanten én voor 
een duurzame toekomst. BASF Antwerpen is de tweede groot-
ste productievestiging van de BASF-groep en het grootste che-
mische bedrijf van België. Ter versterking van hun afdeling Site 
Engineering en in het kader van een veelheid aan investerings- 
en vernieuwingsprojecten – zijn zij vandaag op zoek naar (m/v)

Functie: • Als Lead Engineer Civil Infrastructure ben je func-
tioneel verantwoordelijk voor het coördineren van het team 
van Engineers en designers, die actief meewerken aan diverse 
multidisciplinaire projecten • Je staat in voor voor investerings- 
projecten en installatiewijzigingen inzake wegeniswerken en 
ondergrondse infrastructuur – vooral gericht op hydraulische 
systemen: gravitaire en persleidingen • Je bepaalt mee de 
structuren en concepten van het project en bent verantwoor-
delijk voor de uitvoering van de Basic en Detail engineering 
– die je vormgeeft in samenwerking met het interne pro-
jectteam en (externe) engineeringcontractoren • Je onder- 
steunt de masterplanning van de site • Je bent de kennisdra- 
ger van alle ondergrondse leidingnetten (brakwater, restwater, 
...) en de volledige infrastructuur op BASF Antwerpen. Je staat 
eveneens garant voor de continuïteit van het team en neemt 
een trekkersrol op inzake het borgen van deze kennis in de 

vorm van standaardisatie en documentatie • Je rapporteert 
rechtstreeks aan de Manager Site Engineering.

Profiel: • Je bent een master in civil engineering en hebt 
minimum vijf jaar ervaring in engineering binnen het vakge-
bied civiele werken of infrastructuur.

Aanbod: • BASF biedt je een veelzijdige uitdaging met ver-
antwoordelijkheden in een gezonde, hoogtechnologische en 
dynamische onderneming, waar je levenslang kan leren en 
je ontwikkelen!

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Karlijn Hagens op +32 499 
54 12 93.

DE COENE PRODUCTS nv in Gullegem is een toonaangevende producent van 
technische houten (akoestische, brandwerende, in- en uitbraakvertragende, 
energiezuinige) binnendeuren. Dankzij innovatief denken, automatisatie, 
jarenlange knowhow & ervaring en een brede waaier aan attesten zijn wij gegroeid 
tot marktleider in België. Wegens pensionering zijn wij op zoek naar een m/v:

Interesse? Stuur vandaag nog uw motivatie en cv naar De Rouck & Verhellen. Wij behandelen alle kandidaturen snel en strikt vertrouwelijk.
Bloemistenstraat 11 bus 2, 8500 Kortrijk. T 056 20 50 53 - vacatures@derouck.be - www.derouck.be. 

www.decoeneproducts.be

Functie: Je wordt het aanspreekpunt van onze commerciële buitendienst. Hiertoe bezoek je dagelijks klanten en prospecten 
(voorschrijvers, aannemers, professionele dealers en schrijnwerkers) en heb je oog voor nieuwe opportuniteiten. Je denkt proactief 
met hen mee en adviseert en ondersteunt hen in onze unieke oplossingen, waarbij technische verplichtingen gecombineerd worden 
met de gewenste esthetische afwerkingen. Op regelmatige tijdstippen verzorg je klantopleidingen over onze producten (eventueel in 
combinatie met een bedrijfsbezoek). Je werkt hiervoor nauw samen met onze performante commerciële binnendienst en rapporteert 
aan onze sales manager.

Profiel:  Je beschikt over bewezen verkoopservaring in de hout- of bouwsector;  Je bent communicatief en houdt er van 
om sterke en langdurige klantenrelaties uit te bouwen;  Je hebt een uitgesproken interesse voor technische producten;
 Affiniteit met de projectmarkt en bouwwerven is een pluspunt;  Je woont bij voorkeur in de driehoek Antwerpen-Hasselt-Leuven.

Aanbod:  Een sterke onderneming die marktleider is in zijn segment; Een financieel stabiel bedrijf dat kwalitatieve topproducten 
in een nichemarkt aanbiedt;  Een uitdagende commerciële functie met telkens nieuwe uitdagingen (veel maatwerk);  Je komt 

terecht in een gedreven en dynamische KMO van gepassioneerde experts met familiale werksfeer;  Een reële en 
autonome verantwoordelijkheid waarbij je effectieve invloed uitoefent op de groei en de ontwikkeling van ons bedrijf;

               Een aantrekkelijk loonpakket (te bespreken) met bedrijfswagen.

account manager
voor technische houten binnendeuren - regio Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Da meent ge nie!  
Ne whatsapp groep 
van ’t werk!

In elk van ons zit een Ludo. Dat gefrustreerde stemmetje 

dat knaagt aan je werkgeluk. Hoor je hem tegenwoordig 

net iets te vaak? Kijk dan eens op jobat.be. Daar vind 

je vacatures voor een job die écht bij je past of tips en 

inspiratie om weer vrolijk te worden van je huidige job.
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Tordale is gevestigd in Torhout, Lichtervelde en Koekelare en biedt ondersteuning aan een 350-
tal mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking in de regio Midden-West- 
Vlaanderen.
Met meer dan 300 medewerkers verhogen we de  kwaliteit van leven voor onze cliënten. Tordale 
is hiervoor zorgzaam voor zijn medewerkers zodat ze het beste van zichzelf kunnen tonen.
Verbinding, gelijkwaardigheid, respect en groeikansen zijn  onze kernwaarden.

Om onze dienstverlening te versterken zoeken we:

Teamcoach 
HR-Team 
Deeltijds  contract (32/40)
onbepaalde duur

•  Samen met het HR-team bied je een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening 
aan onze medewerkers (payroll, aanwervingen, vorming, stages, HR-beleid, …)

•  Vanuit je sterke leidinggevende capaciteiten kan je afhankelijk van de situatie zowel 
sturend als coachend leiding geven.

• Je denkt oplossingsgericht en beschikt over een kritische, analytische ingesteldheid.

Heb je interesse voor deze boeiende job?
Ontdek de kracht van Tordale op www.tordale.be/jobs voor het functieprofiel.

Solliciteren? 
Stuur je motivatiebrief met CV vóór 15/02/2021 naar marc.bogaert@tordale.be 

We hebben geregeld nog andere vacatures.  Interesse?
Surf naar www.tordale.be/jobs voor een up-to-date overzicht 
of verstuur een spontane sollicitatie via het invulformulier.

 Je wordt operati oneel betrokken bij projecten in uitvoering voor het 
aankoopgebeuren. Je geeft  mee vorm aan het aankoopproces om dit 
meer gestructureerd en kostenbewust te laten verlopen. 

 Je werkt samen met projectleiding aan een variati e van bouw- en 
infrastructuurprojecten. Je hebt affi  niteit met technische installati es/
materialen en onderhandelt met onderaannemers en leveranciers.

Contacteer Jeroen Peeters op +32 9 242 53 40.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met



De kennismaking
Ebema is een belangrijke producent 
van hoogwaardige betonproducten 
die geperst of gegoten worden. Van 
klinker over megategel tot maatwerk: 
Ebema wil ‘Ruimte Verbeteren’. Sinds 
haar oprichting in 1946 kent Ebema 
een permanente groei. Zo stelt het 
bedrijf momenteel een 250-tal 
mensen tewerk, die samen jaarlijks een 
omzet van 52 miljoen euro realiseren. 
Ebema, met vestigingen in Zutendaal 
en Rijkevorsel, verbetert ruimte voor 
bedrijven, overheden en particulieren. 
Ze maken buitenruimtes slimmer, 
mooier, veiliger en sterker. Hiervoor 
bedenkt en ontwikkelt het bedrijf 
hoogtechnologische betonoplossingen. 
Voor de nieuwe businessunit Gevel 
zoeken we een: 

 www.ebema.be

PRODUCTSPECIALIST GEVEL 
Presales, postsales en productontwikkeling in Zutendaal

De uitdaging:  • Expert van de organisatie met betrekking tot betonnen gevelelementen • Vanuit 
een technisch perspectief medewerkers van de verkoopafdeling begeleiden • In nauw contact 
staan met verschillende stakeholders: eindgebruikers, ontwerpers, architecten, partners, interne 
afdelingen (verkoop, productie en R&D) en aannemers. Ervoor zorgen dat deze stakeholders 
succesvol worden in het toepassen van onze gevelproducten • Continue afstemming en 
samenwerking met alle stakeholders in de verschillende fases van het proces (voor, tijdens en na de 
verkoop) • Samen met de medewerkers van de verkoopafdeling ervoor zorgen dat er altijd gewerkt 
wordt vanuit de recentste technische ontwikkelingen • In samenspraak met de medewerkers van 
R&D verdere technische ontwikkelingen garanderen • Vormgeven aan het businessplan vanuit deze 
ontwikkelingen en marktkennis • Rechtstreeks rapporteren aan de CEO

De perfecte match: • Een hoger technisch diploma of gelijkwaardig door ervaring • Enkele jaren 
relevante ervaring in architectuur, bouwkunde of engineering. De opbouw van een gevel kent 
voor jou geen geheimen • Vlot connecteren met mensen • Grote verantwoordelijkheidszin en 
thuis in een cultuur die streeft naar uitmuntendheid • Analytisch sterk, hands-on en oog voor 
detail • Enthousiaste zelfstarter en bruggenbouwer

Het aanbod: • Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een modern en innovatief 
bedrijf • Er is alle ruimte om mee te ontwikkelen in deze sterk groeiende en stabiele kmo • Je 
wordt lid van de Ebema-familie en werkt bij de winnaar van een Voka HR Award • Een aantrekkelijk 
loonpakket inclusief extralegale voordelen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

De kennismaking
Ebema is een producent van 
hoogwaardige betonproducten die 
geperst of gegoten worden. Van klinker 
over megategel tot maatwerk. Ebema 
werkt volgens het motto ‘Ruimte 
verbeteren’. Sinds haar oprichting in 
1946 kent Ebema een permanente 
groei. Momenteel stelt het bedrijf meer 
dan 220 mensen tewerk, die samen 
jaarlijks een omzet van ruim 50 miljoen 
euro realiseren. Ebema verbetert 
ruimte voor bedrijven, overheden én 
particulieren. Hiervoor bedenkt en 
ontwikkelt Ebema hoogtechnologische 
betonoplossingen voor hun gamma’s 
Living City en Stone&Style. Daar waar 
Ebema Rijkevorsel inzet op maatwerk, 
heeft Ebema Zutendaal een volledig 
geautomatiseerd productieproces. 
Om de productie van dit uitgebreide 
productgamma in goede banen te leiden, 
zijn wij op zoek naar een inspirerende:

 www.ebema.be

DIRECTEUR PRODUCTIE 
Peoplemanager met een centrale rol in het productieproces

De uitdaging: • Samen met het directieteam de strategie inzake productie en onderhoud bepalen 
en vertalen naar concrete bedrijfslijnen • Op een e�  ciënte en doeltre¡ ende manier bijdragen aan 
de ondersteuning van de bedrijfsresultaten • Verantwoordelijk voor alle operationele aspecten 
van het productie- en onderhoudsproces in alle vestigingen • Waken over de kwalitatieve en 
kwantitatieve productieparameters • Instaan voor een optimaal beheer van mensen en middelen, 
verzekeren van een goede productiefl ow en een constant en hoog kwaliteitsniveau • Aansturen van 
een team van een 150-tal mensen • Verbeteringsprojecten opzetten en opvolgen, zowel voor het 
personeel als voor de machines, werkmethodes en grondsto¡ en • Coördineren van de uitbreiding 
van het bestaande machinepark en de opstart van nieuwe lijnen • Lid zijn van het directieteam en 
rapporteren aan de CEO

De perfecte match: • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring • Minimaal 8 jaar leiding-
gevende ervaring in een geautomatiseerde productieomgeving • Brede technische kennis 
en thuis in de wereld van Lean Manufacturing • Bereid om zich producttechnisch te laten 
opleiden • Goede opvolging, technisch inzicht en peoplemanagement zijn troeven • No-
nonsensepersoon die past in de context van een kmo-omgeving

Het aanbod: • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een modern en innovatief 
bedrijf • Ruimte om mee te ontwikkelen in deze sterk groeiende en stabiele kmo • Je wordt lid van 
de Ebema-familie en werkt bij de winnaar van de Voka HR Award • Aantrekkelijk loonpakket inclusief 
extralegale voordelen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

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 a�  niteit met de auto-industrie, voertuigtechnologie en/of verkeersveiligheid 
• Analytisch sterk, zelfsturend en zelfstandig met een een klantgerichte ingesteldheid en 
pragmatische aanpak • Flexibele en dynamische persoonlijkheid (zowel qua jobinhoud en 
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 o�  ces • Aantrekkelijk salarispakket aangevuld met 
extralegale voordelen en een bedrijfswagen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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.



Bij het ZOL red je levens, 
wat je functie ook is.

Van de chirurg die een harttransplantatie 
tot een goed einde brengt over de 
verpleegkundige die een afwijking op de 
monitor snel doorgeeft tot de medewerker 
van de schoonmaakdienst die het afgezwakte 
immuunsysteem van patiënten beschermt 
door te waken over een onberispelijke 
hygiëne. In het ZOL is iederéén een held. 

Deze held zoeken we:  

PERSONEELS- 
DIRECTEUR 
De taakinhoud, de aanwervingsvoorwaarden, 
het aanbod en wijze van solliciteren vind je 
terug op www.heldenvanhetzol.be

Yamina Kherouach
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE PNEUMOLOGIE

“Mijn missie? Mijn 

teamleden coachen 

zodat ze hun eigen 

talenten ontdekken.”

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 = LIV AAN HET WERK + TER HEIDE

1 + 1 = 3 X TALENT GEZOCHT

Gezocht:  
M/V/X die zorgt 
voor verbinding

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 functie van:

MAATSCHAPPELIJK  
WERKER

(graad Bv – contractueel, voltijds)
Je biedt psychosociale, administratieve of financiële hulpverlening 
aan cliënten die hierop een beroep doen. Je communiceert op een 
vlotte manier met je doelgroep, collega’s en leidinggevenden. Je 
beschikt over de nodige expertise om mee de doelstellingen van 
de dienst te realiseren. 

 Profiel Ben jij een maatschappelijk werker die stevig in zijn/
haar schoenen staat, flexibel is naar taken toe en zeer 
klantgericht kan werken? Dan is deze functie misschien 
iets voor jou! Functierelevante ervaring strekt tot 
aanbeveling. 

 Diploma  Je beschikt over het diploma bachelor in het sociaal-
agogisch werk, met de titel van maatschappelijk 
assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma. 

 Loon  Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante 
ervaring en anciënniteit) tussen € 2.509,94 en € 4.229,17, 
aangevuld met extralegale voordelen.

Stuur uiterlijk op 22 februari 2021 je kandidatuur 
(sollicitatiebrief, cv + kopie van je diploma) naar de 
personeelsdienst, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen, 
of via e-mail naar vacatures@bilzen.be. Raadpleeg 
de volledige functiekaart op www.bilzen.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

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.

Wij werven aan !

INSPECTEURS 
AUTOKEURING

Je bent automechanieker? Je hebt een passie voor de automobiel? 
Je wil bijdragen tot de verkeersveiligheid? Je wil deel 
uitmaken van een dynamische ploeg? Je bent graag in contact 
met een divers klienteel? Je zoekt een job met opleiding en 
doorgroeimogelijkheden? Dan is dit een job voor jou!

Plaats tewerkstelling: In 1 van onze 5 keuringsstations in Vlaanderen : 
Asse-Mollem; Halle; Zemst; Asse-Zellik; Londerzeel
Aanbod en voordelen: Dagwerk – voltijds – 36 uur / week in 5-dagenstelsel.
Bediendencontract van onbepaalde duur. 
Startersopleiding en ruim aanbod vervolgopleidingen. 
Voldoende doorgroeimogelijkheden.
Maaltijdcheques (€8/ gewerkte dag), eco-cheques (€250/ jaar) en 
cadeau-cheque (€35/ jaar)
Groepsverzekering, eindejaarspremie, optionele afsluiting 
hospitalisatieverzekering en werkkledij.

GEZOCHT PROFIEL
Studies: Een diploma van het hoger secundair technisch onderwijs 
“niveau A2” (of BSO na 7e jaar) en beschikken over gecertifi ceerde kennis 
over wegvoertuigen 
Algemene vereisten: Belang hechten aan de staat van voertuigen en 
verkeersveiligheid. Klantvriendelijkheid en goede communicatieve 
capaciteiten. Een getuigschrift van goed gedrag en zeden kunnen 
voorleggen.
Talenkennis: • NEDERLANDS – basisvoorwaarde
 • FRANS – een pluspunt

SOLLICITATIEPROCEDURE
Solliciteren ? Solliciteren met CV, motivatiebrief en kopie van het vereiste 
diploma naar :
Damien WARLIER, 02/ 559 09 99, recrutering@aibv.be 

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

www.asap.be/nl/jobs/operator

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?
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Onderzoeksleider Tuinbouw 
onder Afdekking
Gepassioneerd door onderzoek in hoogtechnologische 
teeltomgevingen

Bedrijfsinfo: Als verzelfstandigd agentschap van de provincie 
West-Vlaanderen voert Inagro vzw, gevestigd in Rumbeke-Beitem, 
zowel innovatief als praktijkgericht onderzoek uit naar nieuwe 
teelten en technieken op maat van de land- en tuinbouwer.  
In nauwe samenwerking met universiteiten, hogescholen en 
bedrijven ontwikkelt Inagro oplossingen voor acute problemen 
en voor uitdagingen op middellange termijn. Inagro onder- 
steunt de sector met advies en persoonlijke begeleiding. Ter 
versterking voor het team zijn wij vandaag op zoek naar een (m/v)

Functie: • Je zet, samen met de onderzoekers in je team, de  
lijnen uit van een toekomst- en innovatiegericht onderzoeks- 
programma en ondersteunt hen bij de ontwikkeling van nieuwe 
projecten en initiatieven. Je coördineert de projectontwikkeling 
en volgt de planning van onderzoeksactiviteiten op • Binnen 
het unit-overleg ‘Onderzoek en Ontwikkeling’ van Inagro, bepaal 
je mee de operationele doelstellingen. Je stuurt mee aan op 
maximale interne multidisciplinaire samenwerking tussen de 
verschillende onderzoeksgroepen • Je levert zelf een actieve 
bijdrage aan het onderzoek binnen het onderzoeksprogramma 
tuinbouw onder afdekking. Met het oog op je eigen onderzoek 
en de activiteiten van het team bouw je een relevant netwerk 
uit met actoren in binnen- en buitenland • Je coacht de onder-
zoekers in je team om kwaliteitsvol, multidisciplinair en klant-
gericht te werken.

Profiel: • Je beschikt over een masterdiploma (bio-)ingenieur  
• Je hebt een specifieke affiniteit met plantaardige productie 
• Je weet medewerkers te coachen en te enthousiasmeren  
• Je toont creativiteit en organisatietalent. Vanuit een sterk 
conceptualiserend vermogen vertaal je globale uitdagingen  
naar relevante hypotheses en onderzoeksstrategieën.

Aanbod: • Als Onderzoeksleider krijg je een boeiende uitda- 
ging met de nodige beslissingsruimte en autonomie. Je komt 
terecht in een dynamische omgeving met aandacht voor een 
gezonde work-lifebalance. 

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer 
online. Vragen? Johannes Coulembier op +32 9 242 54 56.

DIENSTHOOFD INFRASTRUCTUUR 
EN WONEN A1a-A3a
• in voltijds contractueel dienstverband voor onbepaalde duur 
• onmiddellijke indiensttreding mogelijk 
Functie: • Je realiseert de vooropgestelde doelstellingen op vlak van infrastructuur en wonen. 
• Je adviseert het beleid en stuurt je team aan. • Je staat in voor het beheren van projecten inzake 
water zuivering en wegenis en je bent hiervoor het interne en externe aanspreekpunt. • Je optimaliseert 
procedures en processen binnen jouw dienst.
Profiel: • Coachen, motiveren en communiceren zit je in het bloed. • Je werkt zelfstandig, planmatig en 
efficiënt. • Je hebt een master diploma ingenieur/industriële wetenschappen met minstens 5 jaar relevan-
te praktijkervaring OF je beschikt over minstens 5 jaar praktijkervaring in een relevante functie (+ je slaagt 
voor een niveau- of capaciteitstest). • Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
Aanbod: • Een uitdagende job in een dynamische omgeving! • Valorisatie van privé-ervaring (tot 12 
jaar) en ervaring overheid (onbeperkt). • Naast een flexibele uurregeling bekom je ook 30 dagen verlof, 
maaltijdcheques, een aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, opleidingsmoge-
lijkheden. • Tevens is er de nodige aandacht voor work-life balance.
Een infobundel en persoonlijke loonsimulatie bekom je bij de personeelsdienst, 
09 243 14 67, personeel@zulte.be

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie van je masterdiploma ingenieur/industriële weten-
schappen of een diploma in een relevante functie (+ overzicht van 5 jaar praktijkervaring), rijbewijs 
B en een recent uittreksel uit het strafregister uiterlijk op 28 februari 2021 (poststempel geldt als 
bewijs) aangetekend naar het College van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte 
of geef deze tegen ontvangstbewijs af in het gemeentehuis ten laatste op 28 februari 2021.

De gemeente Zulte wenst haar team 
te versterken met een (m/v):

www.zulte.be

Cleanline BV, gevestigd in GULLEGEM, is een snel 
groeiend familiebedrijf. Wij zijn als distributeur van 
reini gings- en beschermingsmiddelen gekend als een 
toonaangevend leverancier voor de zorgsector
alsook voor voedingsbedrijven. Daarnaast beschikken wij 

over eigen productiefaciliteiten in het moederbedrijf Ecoline (papierwaren, non-woven). Wegens 
sterk toenemende vraag zoeken wij een (m/v/x):

COMMERCIEEL ADVISEUR
met sterke interesse voor productspecifi caties (ref. 126 101)

De uitdaging: Na een grondige productopleiding zal ons commercieel netwerk binnen de zorgsec-
tor verder uitbreiden en opvolgen: • contacten met ziekenhuizen, woon- en zorgorganisaties, MPI’s, 
maatwerkbedrijven,... • voorstelling van onze producten • gebruiksadvies en product-opleidingen 
• overleg met de kwaliteitsdiensten. Kortom, je wordt het commercieel gezicht van Cleanline die 
garant staat voor een vlotte klantenservice ter “ontzorging” van de zorgsector.

Profi el: • vlot communicatief bachelor of master • proactief hunter met een sterke drive en
resultaatgerichtheid • minstens initiële ervaring in een commerciële omgeving • bij voorkeur
vertrouwd met zorg en/of logistieke ondersteuning.

Aanbod: • een uitdagende commerciële job op niveau • telkens  nieuwe contacten • een
gezonde familiale KMO met een sterke familiale teamspirit • een bedrijf gekend voor vlotte 

klantenservice, snelle levertermijnen en een ruim kwalitatief productengamma • ondersteu-
ning door een performante commerciële binnendienst • een stimulerend vast salaris + 

representatieve bedrijfswagen + diverse voordelen.

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 

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. 

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



QHSE COACH
Hands-on en communicatieve adviseur met affiniteit voor de bouwindustrie

 Je weet je theoreti sche kennis als preventi eadviseur en 
milieucoördinator te vertalen naar een correct advies op diverse 
werven en producti efaciliteiten in de grote regio rond Antwerpen. 

 Je implementeert samen met je collega’s een QHSE-beleid 
in de organisati e en adviseert directi e vanuit je experti se. Je 
enthousiasmeert anderen binnen de organisati e vanuit je eigen passie. 

SENIOR ONTWERPCOÖRDINATOR
Ervaren projectmanager met sterke stakeholder managementvaardigheden

 Je benut je sterke bouwtechnische kennis bij grote, complexe en vaak 
multi disciplinaire projecten verspreid over Vlaanderen om het ontwerp 
te leiden, zowel in tender- als in uitvoeringsfase.  

 Je vormt de brug tussen de verschillende disciplines en bewaakt de 
planning en het budget van het ontwerp. Je beschikt over uitstekende 
leiderschapscapaciteiten en communicati eve vaardigheden. 

PROCUREMENT SPECIALIST
Sterke onderhandelaar met een interesse voor technische materie

 Je wordt operati oneel betrokken bij projecten in uitvoering voor het 
aankoopgebeuren. Je geeft  mee vorm aan het aankoopproces om dit 
meer gestructureerd en kostenbewust te laten verlopen. 

 Je werkt samen met projectleiding aan een variati e van bouw- en 
infrastructuurprojecten. Je hebt affi  niteit met technische installati es/
materialen en onderhandelt met onderaannemers en leveranciers.

De familiale groep Stadsbader, met hoofdzetel in Harelbeke 
en diverse sites in Vlaanderen, is een vaste waarde in de 
aannemingswereld op vlak van infra, bouw en technieken. De fi rma 
groeide over de jaren heen uit tot een organisati e van een 1200-
tal medewerkers en een omzet van meer dan 370 miljoen euro.

Werken voor Stadsbader

 Een aangename werksfeer binnen een dynamisch team van 
gedreven mensen. 

 Een professionele en sterke omgeving met veel ervaring en 
een duidelijke groeiambiti e. 

 Via onze Stadsbader Academy kan je persoonlijk en 
professioneel verder groeien. 

Interesse?

Surf naar jobs.hudsonsoluti ons.com en solliciteer online. 
Je reacti e wordt snel en confi denti eel behandeld. 

Vragen?

Contacteer Jeroen Peeters op +32 9 242 53 40.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met
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Onderzoeksleider Tuinbouw 
onder Afdekking
Gepassioneerd door onderzoek in hoogtechnologische 
teeltomgevingen

Bedrijfsinfo: Als verzelfstandigd agentschap van de provincie 
West-Vlaanderen voert Inagro vzw, gevestigd in Rumbeke-Beitem, 
zowel innovatief als praktijkgericht onderzoek uit naar nieuwe 
teelten en technieken op maat van de land- en tuinbouwer.  
In nauwe samenwerking met universiteiten, hogescholen en 
bedrijven ontwikkelt Inagro oplossingen voor acute problemen 
en voor uitdagingen op middellange termijn. Inagro onder- 
steunt de sector met advies en persoonlijke begeleiding. Ter 
versterking voor het team zijn wij vandaag op zoek naar een (m/v)

Functie: • Je zet, samen met de onderzoekers in je team, de  
lijnen uit van een toekomst- en innovatiegericht onderzoeks- 
programma en ondersteunt hen bij de ontwikkeling van nieuwe 
projecten en initiatieven. Je coördineert de projectontwikkeling 
en volgt de planning van onderzoeksactiviteiten op • Binnen 
het unit-overleg ‘Onderzoek en Ontwikkeling’ van Inagro, bepaal 
je mee de operationele doelstellingen. Je stuurt mee aan op 
maximale interne multidisciplinaire samenwerking tussen de 
verschillende onderzoeksgroepen • Je levert zelf een actieve 
bijdrage aan het onderzoek binnen het onderzoeksprogramma 
tuinbouw onder afdekking. Met het oog op je eigen onderzoek 
en de activiteiten van het team bouw je een relevant netwerk 
uit met actoren in binnen- en buitenland • Je coacht de onder-
zoekers in je team om kwaliteitsvol, multidisciplinair en klant-
gericht te werken.

Profiel: • Je beschikt over een masterdiploma (bio-)ingenieur  
• Je hebt een specifieke affiniteit met plantaardige productie 
• Je weet medewerkers te coachen en te enthousiasmeren  
• Je toont creativiteit en organisatietalent. Vanuit een sterk 
conceptualiserend vermogen vertaal je globale uitdagingen  
naar relevante hypotheses en onderzoeksstrategieën.

Aanbod: • Als Onderzoeksleider krijg je een boeiende uitda- 
ging met de nodige beslissingsruimte en autonomie. Je komt 
terecht in een dynamische omgeving met aandacht voor een 
gezonde work-lifebalance. 

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer 
online. Vragen? Johannes Coulembier op +32 9 242 54 56.

want de zoektocht naar technisch personeel blijft voor veel 
werkgevers een moeilijke opgave. Ook zorg, bouw en IT zijn 
klassiekers. Al zijn ook de schoonmaker (bij mensen thuis) en 
de boekhouder nieuw in de top 10 van dit jaar.
Op nummer 1 staat de verpleegkundige. Deze job heeft 
ook af te rekenen met vergrijzing, want een grote groep 

pleegkundigen. Maar ook het vinden van zorgkundigen en 
verzorgenden loopt steeds moeilijker.  (WiVi)

Op 4 maart organiseert Jobat een virtuele jobbeurs 
‘Werken in de zorg’.  Meer info: jobbeurs.jobat.be

Bron: VDAB 2021,
tussen haakjes de plaats in de top 10 van 2020

8. (4) Bestuurder trekker-oplegger

9. (3) Analist ontwikkelaar ICT

10. (-) Boekhouder-accountant

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

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



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.

Op zoek naar 
een job met pit?

www.overijse.be/jobs

“Zorgen dat mensen dankzij de 
juiste hulp langer thuis kunnen 
blijven wonen, daarvoor kom ik 
elke dag met plezier werken!”

HARM SANTERMANS
MAATSCHAPPELIJK WERKER 
SOCIALE DIENST

Wij zoeken een 
Maatschappelijk 
werker
• Je wilt meewerken aan de 

verdere uitbouw van de 
Thuisdienst. 

• Je hebt een groot verant-
woordelijkheids gevoel en kan 
een team leiden.

• Je zorgt binnen de Thuisdienst 
voor alle opvolging rond de 
poetshulp, de assistentie-
woningen en de mantelzorg.

Vragen? 
Contacteer de Personeelsdienst op 
02 785 33 44 of via 
personeelsdienst@overijse.be. 
Meer info? 
Kijk voor de volledige job- en 
profi el beschrijving, de voorwaarden 
en de selectieprocedure op 
www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan 
tot en met 8 maart 2021.

woordelijkheids gevoel en kan 

• Je zorgt binnen de Thuisdienst 
voor alle opvolging rond de 

woningen en de mantelzorg.

www.overijse.be/jobs

Contacteer de Personeelsdienst op 

personeelsdienst@overijse.be. 

profi el beschrijving, de voorwaarden 

. Solliciteren kan 

www.overijse.be/jobs

Contacteer de Personeelsdienst op 

profi el beschrijving, de voorwaarden 

. Solliciteren kan 

Deskundige communicatie
FUNCTIE: Op basis van je expertise ben je verantwoordelijk
voor heel wat taken: opmaak persberichten,
bewonersbrieven, speeches, content sociale media,
beheer stedelijke website, klachtenbehandeling,
crisiscommunicatie, etc.

PROFIEL: Je bent in het bezit van een bachelordiploma;
laatstejaarsstudenten kunnen onder voorbehoud worden
toegelaten. Je kan goed overweg met sociale media en je
hebt een vlotte pen. Je bent creatief, communicatief en je
weet van aanpakken. Je hebt geen 9-to-5 mentaliteit en je
durft verantwoordelijkheid opnemen. Je kan planmatig te
werk gaan, je bent stressbestendig en je kan zowel
zelfstandig als in team werken.

AANBOD: Een gevarieerde, voltijdse contractuele
betrekking (38/38 u/w) voor onbepaalde duur met
glijdende werktijdenregeling. Verloning op niveau B1-B3
brutomaandsalaris vanaf 2510 euro met mogelijkheid tot
valorisatie van relevante beroepservaring + extralegale
voordelen. (2 jaar wervingsreserve)

SELECTIEPROCEDURE: schriftelijke selectie 22 februari
2021; praktijkproef en mondelinge selectie 3 of 4 maart
2021.

De stad Aarschot, parel van het Hageland, staat in voor
een klantvriendelijke dienstverlening en het realiseren
van beleidsbeslissingen. Hiervoor hebben we
medewerkers met diverse competenties nodig.

We zijn op zoek naar een expert in mondelinge en
schriftelijke communicatie die samen met collega's het
communicatiebeleid van de stad opvolgt.

Meer informatie:
www.assolutions.be/jobs of via
elien@assolutions.be/09 389 69
96. Solliciteren kan t.e.m.
17/02/2021 via
https://www.jobsolutions.be/regi
ster/6301 of aangetekend naar
Elien Van Ranst, Kokerstraat 2a,
9750 Kruisem. 

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):

Goesting om ook je carrière 
gesmeerd te laten verlopen?

Eindeloos nieuwe parcours maken voor je elektrisch 
treintje, papa’s rekenmachine uit elkaar schroeven 
(en hopelijk ook terug in elkaar),… Was je als kleine 
dreumes al gefascineerd door hoe dingen in elkaar 
zitten en werken? Dan ben jij geknipt voor een job in 
techniek. Sleutelen aan machines en installaties, e�  -
ciënt fouten detecteren én oplossen, productielijnen 
vakkundig draaiende houden: je hebt het gewoon in 
je vingers. Toen al.

treintje, papa’s rekenmachine uit elkaar schroeven 
(en hopelijk ook terug in elkaar),… Was je als kleine 
dreumes al gefascineerd door hoe dingen in elkaar 

techniek. Sleutelen aan machines en installaties, e�  -
ciënt fouten detecteren én oplossen, productielijnen 
vakkundig draaiende houden: je hebt het gewoon in 
je vingers. Toen al.

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
TECHNIEK?



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.

DE COENE PRODUCTS nv in Gullegem is een toonaangevende producent van 
technische houten (akoestische, brandwerende, in- en uitbraakvertragende, 
energiezuinige) binnendeuren. Dankzij innovatief denken, automatisatie, 
jarenlange knowhow & ervaring en een brede waaier aan attesten zijn wij gegroeid 
tot marktleider in België. Wegens pensionering zijn wij op zoek naar een m/v:

Interesse? Stuur vandaag nog uw motivatie en cv naar De Rouck & Verhellen. Wij behandelen alle kandidaturen snel en strikt vertrouwelijk.
Bloemistenstraat 11 bus 2, 8500 Kortrijk. T 056 20 50 53 - vacatures@derouck.be - www.derouck.be. 

www.decoeneproducts.be

Functie: Je wordt het aanspreekpunt van onze commerciële buitendienst. Hiertoe bezoek je dagelijks klanten en prospecten 
(voorschrijvers, aannemers, professionele dealers en schrijnwerkers) en heb je oog voor nieuwe opportuniteiten. Je denkt proactief 
met hen mee en adviseert en ondersteunt hen in onze unieke oplossingen, waarbij technische verplichtingen gecombineerd worden 
met de gewenste esthetische afwerkingen. Op regelmatige tijdstippen verzorg je klantopleidingen over onze producten (eventueel in 
combinatie met een bedrijfsbezoek). Je werkt hiervoor nauw samen met onze performante commerciële binnendienst en rapporteert 
aan onze sales manager.

Profiel:  Je beschikt over bewezen verkoopservaring in de hout- of bouwsector;  Je bent communicatief en houdt er van 
om sterke en langdurige klantenrelaties uit te bouwen;  Je hebt een uitgesproken interesse voor technische producten;
 Affiniteit met de projectmarkt en bouwwerven is een pluspunt;  Je woont bij voorkeur in de driehoek Antwerpen-Hasselt-Leuven.

Aanbod:  Een sterke onderneming die marktleider is in zijn segment; Een financieel stabiel bedrijf dat kwalitatieve topproducten 
in een nichemarkt aanbiedt;  Een uitdagende commerciële functie met telkens nieuwe uitdagingen (veel maatwerk);  Je komt 

terecht in een gedreven en dynamische KMO van gepassioneerde experts met familiale werksfeer;  Een reële en 
autonome verantwoordelijkheid waarbij je effectieve invloed uitoefent op de groei en de ontwikkeling van ons bedrijf;

               Een aantrekkelijk loonpakket (te bespreken) met bedrijfswagen.

account manager
voor technische houten binnendeuren - regio Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

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

THIERRY DEDEYNE, 
TECHNISCH ASSISTENT WEGENIS EN LOGISTIEK

Wij zoeken:

Op zoek naar 
een job met pit?

een arbeider wegen
• Je onderhoudt en verbetert de 

gemeentelijke wegen, bermen, 
voet- en fi etspaden.

• Je plaatst wegsignalisaties. 
• Je biedt logistieke ondersteuning bij 

gemeentelijke evenementen.

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

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

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

gemeentelijke evenementen.

Hogeschool PXL 
heeft

 volgende vacatures
 

OPLEIDINGSHOOFD 
BEELDENDE  

KUNSTEN

OPLEIDINGSHOOFD 
JOURNALISTIEK

Bekijk 
onze vacatures:
www.pxl.be/jobs

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

want de zoektocht naar technisch personeel blijft voor veel 
werkgevers een moeilijke opgave. Ook zorg, bouw en IT zijn 
klassiekers. Al zijn ook de schoonmaker (bij mensen thuis) en 
de boekhouder nieuw in de top 10 van dit jaar.
Op nummer 1 staat de verpleegkundige. Deze job heeft 
ook af te rekenen met vergrijzing, want een grote groep 

pleegkundigen. Maar ook het vinden van zorgkundigen en 
verzorgenden loopt steeds moeilijker.  (WiVi)

Op 4 maart organiseert Jobat een virtuele jobbeurs 
‘Werken in de zorg’.  Meer info: jobbeurs.jobat.be

Bron: VDAB 2021,
tussen haakjes de plaats in de top 10 van 2020

8. (4) Bestuurder trekker-oplegger

9. (3) Analist ontwikkelaar ICT

10. (-) Boekhouder-accountant

DIENSTHOOFD INFRASTRUCTUUR 
EN WONEN A1a-A3a
• in voltijds contractueel dienstverband voor onbepaalde duur 
• onmiddellijke indiensttreding mogelijk 
Functie: • Je realiseert de vooropgestelde doelstellingen op vlak van infrastructuur en wonen. 
• Je adviseert het beleid en stuurt je team aan. • Je staat in voor het beheren van projecten inzake 
water zuivering en wegenis en je bent hiervoor het interne en externe aanspreekpunt. • Je optimaliseert 
procedures en processen binnen jouw dienst.
Profiel: • Coachen, motiveren en communiceren zit je in het bloed. • Je werkt zelfstandig, planmatig en 
efficiënt. • Je hebt een master diploma ingenieur/industriële wetenschappen met minstens 5 jaar relevan-
te praktijkervaring OF je beschikt over minstens 5 jaar praktijkervaring in een relevante functie (+ je slaagt 
voor een niveau- of capaciteitstest). • Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
Aanbod: • Een uitdagende job in een dynamische omgeving! • Valorisatie van privé-ervaring (tot 12 
jaar) en ervaring overheid (onbeperkt). • Naast een flexibele uurregeling bekom je ook 30 dagen verlof, 
maaltijdcheques, een aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, opleidingsmoge-
lijkheden. • Tevens is er de nodige aandacht voor work-life balance.
Een infobundel en persoonlijke loonsimulatie bekom je bij de personeelsdienst, 
09 243 14 67, personeel@zulte.be

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie van je masterdiploma ingenieur/industriële weten-
schappen of een diploma in een relevante functie (+ overzicht van 5 jaar praktijkervaring), rijbewijs 
B en een recent uittreksel uit het strafregister uiterlijk op 28 februari 2021 (poststempel geldt als 
bewijs) aangetekend naar het College van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte 
of geef deze tegen ontvangstbewijs af in het gemeentehuis ten laatste op 28 februari 2021.

De gemeente Zulte wenst haar team 
te versterken met een (m/v):

www.zulte.be

Bekijk 
onze vacatures:
www.pxl.be/jobs

VZW Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen is een organisatie die verspreid over 
Vlaanderen de krachten verenigt van een aantal diensten en organisaties die met 
jongeren en hun leefomgeving  bouwen aan meer welzijn en geluk.

Onze 400 medewerkers stellen zich als doel om kwetsbare jongeren en de mensen 
die hen omringen te ondersteunen en te versterken.  Zo hopen ze onze doelgroep 
weerbaar te maken en meer groei- en ontwikkelingskansen te geven.

Actueel is onze organisatie op zoek naar een 

Administratief-financieel directeur (M – V – X)
Functie 
• Je hebt affiniteit met jeugdhulpverlening
•  Je hebt kennis omtrent managementprocessen, -tools en analytisch dubbel 

boekhouden.
• Je beschikt over uitstekende communicatieve en leidinggevende vaardigheden.
• Je werkt vlot in en met een digitale omgeving.
• Je bent een gedreven sociaal ondernemer.
• Je hebt een ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur in de jeugdhulp.
• Je genoot minimaal een bacheloropleiding die aansluit bij de functie.

Aanbod
• Een uitdagende functie binnen een dynamisch kader.
• Een voltijdse functie met een verloning conform barema.

Plaats van tewerkstelling
• Waaistraat 6, 9900 Eeklo.

Interesse ?
Stuur je CV met motivatiebrief voor 24/02/2021 naar Cyriel Craeghs, 
Waaistraat 6, 9900 Eeklo of via mail cyriel.craeghs@donbosco.be.  
Er is een functieprofiel beschikbaar.

www.emaco-international.be/vacatures

Zoekt:
-  elektrotechnisch 

installateurs
- onderhoudselektriciens

Ontdek alle openstaande vacatures op 

DIENSTHOOFD INFRASTRUCTUUR 
EN WONEN A1a-A3a
• in voltijds contractueel dienstverband voor onbepaalde duur 
• onmiddellijke indiensttreding mogelijk 
Functie: • Je realiseert de vooropgestelde doelstellingen op vlak van infrastructuur en wonen. 
• Je adviseert het beleid en stuurt je team aan. • Je staat in voor het beheren van projecten inzake 
water zuivering en wegenis en je bent hiervoor het interne en externe aanspreekpunt. • Je optimaliseert 
procedures en processen binnen jouw dienst.
Profiel: • Coachen, motiveren en communiceren zit je in het bloed. • Je werkt zelfstandig, planmatig en 
efficiënt. • Je hebt een master diploma ingenieur/industriële wetenschappen met minstens 5 jaar relevan-
te praktijkervaring OF je beschikt over minstens 5 jaar praktijkervaring in een relevante functie (+ je slaagt 
voor een niveau- of capaciteitstest). • Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
Aanbod: • Een uitdagende job in een dynamische omgeving! • Valorisatie van privé-ervaring (tot 12 
jaar) en ervaring overheid (onbeperkt). • Naast een flexibele uurregeling bekom je ook 30 dagen verlof, 
maaltijdcheques, een aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, opleidingsmoge-
lijkheden. • Tevens is er de nodige aandacht voor work-life balance.
Een infobundel en persoonlijke loonsimulatie bekom je bij de personeelsdienst, 
09 243 14 67, personeel@zulte.be

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie van je masterdiploma ingenieur/industriële weten-
schappen of een diploma in een relevante functie (+ overzicht van 5 jaar praktijkervaring), rijbewijs 
B en een recent uittreksel uit het strafregister uiterlijk op 28 februari 2021 (poststempel geldt als 
bewijs) aangetekend naar het College van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte 
of geef deze tegen ontvangstbewijs af in het gemeentehuis ten laatste op 28 februari 2021.

De gemeente Zulte wenst haar team 
te versterken met een (m/v):

www.zulte.be

VZW Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen is een organisatie die verspreid over 
Vlaanderen de krachten verenigt van een aantal diensten en organisaties die met 
jongeren en hun leefomgeving  bouwen aan meer welzijn en geluk.

Onze 400 medewerkers stellen zich als doel om kwetsbare jongeren en de mensen 
die hen omringen te ondersteunen en te versterken.  Zo hopen ze onze doelgroep 
weerbaar te maken en meer groei- en ontwikkelingskansen te geven.

Actueel is onze organisatie op zoek naar een 

Administratief-financieel directeur (M – V – X)
Functie 
• Je hebt affiniteit met jeugdhulpverlening
•  Je hebt kennis omtrent managementprocessen, -tools en analytisch dubbel 

boekhouden.
• Je beschikt over uitstekende communicatieve en leidinggevende vaardigheden.
• Je werkt vlot in en met een digitale omgeving.
• Je bent een gedreven sociaal ondernemer.
• Je hebt een ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur in de jeugdhulp.
• Je genoot minimaal een bacheloropleiding die aansluit bij de functie.

Aanbod
• Een uitdagende functie binnen een dynamisch kader.
• Een voltijdse functie met een verloning conform barema.

Plaats van tewerkstelling
• Waaistraat 6, 9900 Eeklo.

Interesse ?
Stuur je CV met motivatiebrief voor 24/02/2021 naar Cyriel Craeghs, 
Waaistraat 6, 9900 Eeklo of via mail cyriel.craeghs@donbosco.be.  
Er is een functieprofiel beschikbaar.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

De snelste weg 
naar een job in  
de publieke of 

non-profit sector.



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.

QESH-manager

Voor de uitbouw en implementatie van het beleid betreffende Quality, Safety, Health en Environment, zijn wij op zoek naar een 
sleutelfiguur om awareness te creëren doorheen de hele organisatie:

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

Wat heeft ROOFTG u te bieden?

1. In kaart brengen, uitwerken en opvolgen van procedures inzake kwaliteit, veiligheid, milieu en welzijn
2.  Organiseren van sensibiliseringsacties, preventiecampagnes en trainingen
3.  Opstellen van jaaractieplannen, actief deelnemen aan CPBW en begeleiden van externe audits
4.  Instaan voor keuringen, certificaten, risicoanalyses, PBM’s, ingangs- en vloercontroles, productcertificatie en klachtenbehandeling
5.  Coördineren van verbeterprojecten/kostenbesparingen rond energie, wastemanagement, waterzuivering ...

Ervaring in industriële 
omgeving

Hogere  
technische opleiding

ROOFTG EUROPE (ROOF Tile Group) maakt 
deel uit van de internationale IKO Group 
(Canada), die zich met 34 bedrijven wereld-
wijd specialiseert in dak- en waterdichtings-
producten. ROOFTG overkoepelt de bedrijven 
(in België, Nieuw-Zeeland en de Verenigde 
Staten) waar de productie van lichte en duur-
zame dakmaterialen plaatsvindt. De ontwik-
kelde producten worden geperst uit hoog-
waardig staal, beschermd met een antiroest-
laag en afgewerkt met granulaat, matte of 
blinkende verf. Het uitgebreide aanbod aan 
kleuren en granulaten, gekoppeld aan een 
flexibele productie, zorgt voor producten op 
maat volgens de wens van de klant. In 
Tongeren bevindt zich de productieplant van 
ROOFTG EUROPE, waar onlangs 2 nieuwe 
productie lijnen werden geïnstalleerd. 

Samen-
werkend Motiverend Administra-

tief sterk Ervaring met  
automotive/metaal 

Preventieadviseur II
(I is voordeel)

Lean / Six Sigma / 5SISO
9001 / 14001

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

Verantwoordelijke functies 
met draagvlak

www.rooftg.com

Tongeren: 
100 medewerkers  
IKO group: 
3.500 medewerkers 

Tongeren

Bedrijf in
expansie

Gevarieerd
salarispakket

Internationale
organisatie

SENIOR SALES DEVELOPER
ondernemend commercieel relatiebouwer (ref. 28 041)

De uitdaging: Na een grondige introductie zal je de metaalverwerkende bedrijven actief opvolgen 
en verder uitbreiden (België). Hiertoe zal je op een proactieve wijze klantenrelaties beheren 
en een optimale service bieden: adviesverlening, logistieke oplossingen, projectcontracten, 
onderhandelingen, etc. Voor de lopende orders kan je rekenen op een performant digitaal 
orderverwerkingssysteem en een ervaren sales support team. Je rapporteert aan de Sales 
Development Manager.

Profi el: • gedreven commercieel onderhandelaar met relevante b2b-ervaring • basiskennis 
SAP een pluspunt • communicatief bachelor of master (N/F) • autonome persoonlijkheid die 
klantenservice centraal stelt • gedreven relatiebouwer met resultaatgerichte lange termijnvisie
• geboeid door de voordelen van een bedrijvengroep die sterk inzet op digitalisering. 

Aanbod: • een commerciële uitdaging op niveau binnen een zeer dynamische markt • een “sales 
driven” strategie en organisatie • talrijke troeven dankzij zeer uitgebreide mogelijkheden op 

vlak logistiek, bewerkingen, speciale producten,... • een toekomstgericht management o.a. 
internationalisering, digitalisering,... • een KMO-spirit in combinatie met de voordelen 

van een internationale groep • een attractief loonpakket (te bespreken) + 
representatieve bedrijfswagen.

KLOECKNER METALS BELGIUM nv, gevestigd regio 
KORTRIJK (Harelbeke), is als industriële groothandel
actief sedert 1886. Wij stellen 70 werknemers tewerk en 
maken deel uit van de internationale beursgenoteerde 
distributiegroep KLOECKNER & Co. Ter versterking van
onze toekomstige organisatie zoeken wij een (m/v/x):

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

www.kloecknermetals.be

Stad Dilsen-Stokkem gaat over tot de 

aanwerving van:

3 VTE Boekhouder
B(B1/B3), 38/38, contractueel, onbepaalde duur, voltijds, m/v

Voorwaarden:
• in het bezit zijn van een bachelor boekhouden of accountancy/fiscaliteit
• je beschikt over de nodige vakkennis en competenties eigen aan de functie
• je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zoals 

opgenomen in onze plaatselijke rechtspositieregeling

Je staat o.a. in voor:
• de opvolging van de financiële verrichtingen en de boekhouding van het 

bestuur
• je werkt onder leiding van de financieel directeur

Je profiel:
• je werkt klantgericht en resultaatsgericht
• je kan zowel zelfstandig als in een team werken
• je bent gemotiveerd, stressbestendig, flexibel, loyaal en integer
• je neemt voldoende eigen initiatief
• je staat ervoor open om bij te leren

Wij bieden:
• contract onbepaalde duur
• bruto maandwedde: € 2.536,05 (min) – € 4.229,18 (max)
• bruto jaarwedde: € 30.432,6 (min) – € 50.750,16 (max)
• maaltijdcheques
• hospitalisatieverzekering
• 2de pensioenpijler
• fietsvergoeding
• valorisatie mogelijk van relevante beroepservaring in de privésector of als 

zelfstandige (te staven)

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan tot uiterlijk 
21 februari 2021 door je 
motivatiebrief, CV en een kopie 
van het gewenste diploma te 
bezorgen via de registratielink
https://www.jobsolutions.be/reg
ister/7216, via brief: P&O,  
Europalaan 25, 3650 Dilsen-
Stokkem, via e-mail: 
vacatures@dilsen-stokkem.be
of door overhandiging tegen 
ontvangstbewijs. 

Laattijdige of onvolledige 
kandidaturen worden niet 
weerhouden.

Werfreserve
Geslaagde kandidaten worden 
opgenomen in een werfreserve 
aangelegd voor 6 Maanden 
(verlengbaar).

Meer info?
Contacteer de dienst P&O op het 
nummer 089 790.312 of via mail: 
vacatures@dilsen-stokkem.be

want de zoektocht naar technisch personeel blijft voor veel 
werkgevers een moeilijke opgave. Ook zorg, bouw en IT zijn 
klassiekers. Al zijn ook de schoonmaker (bij mensen thuis) en 
de boekhouder nieuw in de top 10 van dit jaar.
Op nummer 1 staat de verpleegkundige. Deze job heeft 
ook af te rekenen met vergrijzing, want een grote groep 

pleegkundigen. Maar ook het vinden van zorgkundigen en 
verzorgenden loopt steeds moeilijker.  (WiVi)

Op 4 maart organiseert Jobat een virtuele jobbeurs 
‘Werken in de zorg’.  Meer info: jobbeurs.jobat.be

Bron: VDAB 2021,
tussen haakjes de plaats in de top 10 van 2020

8. (4) Bestuurder trekker-oplegger

9. (3) Analist ontwikkelaar ICT

10. (-) Boekhouder-accountant

cv Kleine Landeigendom bouwt en verkoopt sociale woningen 
en kavels in 19 gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg. Daarnaast bemiddelt 
zij gesubsidieerde sociale leningen van de Vlaamse overheid. 

Met het oog op de pensionering van de directeur kijkt het bestuur uit naar een 
even gedreven opvolger.

D I  R E C T E U R

JOUW UITDAGING?
Informeer (011 25 45 91 ook buiten de kantooruren) en solliciteer (brief en cv) bij Dullers Advies uiterlijk op 22 februari 2021:
per brief: Zolderstraat 17 3510 Kermt - via e-mail: info@dullers-advies.be
Met valabele kandidaten maken we snel een afspraak voor een eerste kennismaking en gedachtewisseling. www.dullers-advies.be

JOUW PROFIEL:

• Opleiding: licentiaats- of masterdiploma of een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld 
werd met universitair onderwijs.

• Ervaring: relevante leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een sociaal gerichte organisatie.
• Belangrijkste kenmerken en vaardigheden: sterke en integere persoonlijkheid, mensen kunnen motiveren, 

analytisch denken, succesvol onderhandelen, visie op lange termijn kunnen ontwikkelen, leervaardig.
• Kennis: principes van financieel en administratief beheer, basiskennis bouwkunde en stedenbouw, 

gebruikelijke software (Word, Excel, Outlook, PowerPoint ...)
• Rijbewijs: B (of ruimer).

JOUW OPDRACHT:

• Algemene en dagelijkse leiding over de hele organisatie.
• Vertegenwoordiging van de organisatie bij externe instanties.
• Beheer en verdere uitbouw van de organisatie in nauw overleg 

met de raad van bestuur.
• Eindverantwoordelijkheid voor de interne controle, efficiëntie 

en accurate afhandeling van dossiers.
• Uitvoering van de beleidsbeslissingen van de raad van 

bestuur.
• Bijdragen aan de visieontwikkeling, aan strategische 

planning en netwerkvorming.
• Adviseert, ondersteunt en faciliteert de voorzitter en de 

leden van de raad van bestuur.
• Finaal aanspreekpunt bij interne en externe aangelegenheden.

AANBOD:

• Vaste betrekking met eindverantwoordelijkheid in een belangrijke sociale en stabiele organisatie.
• Verloning: aanvangssalaris volgens barema A 211, met overname van anciënniteit volgens relevante ervaring.
• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques, bedrijfswagen.

www.kleinelandeigendom.be



Het lokaal bestuur Tessenderlo 
gaat over tot het aanleggen van 
een werfreserve van 2 jaar voor 
de functie van:

DESKUNDIG MEDEWERKER  
CULTUURFUNCTIONARIS M/V
niveau Bv • contractueel verband • deeltijds (19/38) •  
brutomaandsalaris van minimum € 1.254,97
Functie: de deskundig medewerker cultuurfunctionaris is het aanspreekpunt inzake 
lokale cultuurbeleving. De focus van de functie ligt op het opvolgen van de werking 
cultuurhuis (aankoopbeleid, aanbod voorstellingen) en het promoten van de lokale 
cultuur. Hiertoe zet de medewerker projecten op, houdt de vinger aan de pols in het 
werkveld en begeleidt de lokale cultuurzoeker.
Specifieke aanwervingsvoorwaarden: minstens houder zijn van een diploma of ge-
tuigschrift dat toegang geeft tot niveau B (Bachelor) • voldoen aan de nationaliteits-
vereiste zoals bepaald in artikels 5 en 6 van RPR lokaal bestuur Tessenderlo • in het 
bezit zijn van een rijbewijs B • deeltijds werken • slagen in een wervingsexamen.

Ons aanbod: 
maaltijdcheques (€ 8,00 per volledig  
gewerkte dag) • vergoeding verplaatsin-
gen met de fiets/te voet/openbaar ver-
voer • werken volgens een flexibel uur-
rooster • hospitalisatieverzekering na 1 
jaar • gunstig verlofstelsel • mogelijkheid 
om maximum 15 jaar relevante ervaring 
uit de privésector mee te rekenen.
Wervingsprocedure: 
- Schriftelijke proef: 1 maart 2021; 

plaats wordt later meegedeeld.
- Mondelinge proef: 18 maart 2021 (het 

uur zal later bekendgemaakt worden). 
In gemeentehuis Tessenderlo, Markt 
15a, 3980 Tessenderlo.

Indien er meer dan 30 kandidaten  
solliciteren, zal er een preselectie  
voorafgaan aan de schriftelijke proef.

Solliciteren op de volgende manieren: 
- Solliciteer online via de website op 

tessenderlo.hro.be.
- Verstuur het sollicitatieformulier 

samen met een uittreksel uit het straf-
register, een kopie van het vereiste 
diploma en een kopie van het rijbewijs 
aangetekend naar het college van 
burgemeester en schepenen, Markt 
15a, 3980 Tessenderlo. 

Kandidaturen ten laatste op zondag 
21/02/2021 indienen. Datum van de post-
stempel of van het ontvangstbewijs telt.

Bijkomende inlichtingen (sollicitatie-
formulier, functieomschrijving,  
algemene info) kan je bekomen  
bij de personeelsdienst op  
personeelsdienst@tessenderlo.be  
of 013 35 33 56.

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

DIENSTHOOFD INFORMATICA
A1a-A3a – voltijds

Profiel
Een masterdiploma, in combinatie met:

• 3 jaar ervaring in een leidinggevende functie (directeur technische uitvoering)

• 3 jaar relevante beroepservaring (diensthoofd informatica)

Geen masterdiploma? Voor de start van de selectieprocedure vragen we je een

capaciteitstest op het niveau van de functie af te leggen, in combinatie met:

• 3 jaar ervaring in een leidinggevende functie (directeur technische uitvoering)

• 3 jaar relevante beroepservaring (diensthoofd informatica)

Interesse?
We verwachten je kandidatuur 

• uiterlijk op 28 februari 2021, via mail naar ninove@ascento.be voor directeur 
technische uitvoering.

• uiterlijk op 2 maart 2021, via https://www.searchselection.com/nl/jobs/8468 
voor diensthoofd informatica.

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

Meer info omtrent de functies kan je terugvinden op www.ninove.be/vacatures.

DIRECTEUR  
TECHNISCHE UITVOERING 

A4a-A4b – voltijds

Lokaal bestuur Haaltert zoekt

Participatie- en 
Integratieambtenaar  
B1-B3 op de dienst Burgerzaken 
Voltijds contract van onbepaalde duur 
Onder leiding van de clustermanager Vrije Tijd & Burger-
zaken sta je in voor het opmaken, uitvoeren en evalueren 
van het beleid over integratie, inburgering en participatie 
binnen onze gemeente.

Interesse ?
Solliciteer ten laatste op 11 maart 2021
www.ccselect.probisgroup.be/vacatures
02 467 35 40 - jobs@ccselect.be

Job in Haaltert|

Trend bij rekrutering: het thuiswerkprofiel

Het is personeelspsycholoog Jos 
Verdonck (Verdonck Professional Partners) 
die aanraadt om bij de aanwerving van 
(potentiële) thuiswerkers een viertal as-
pecten in het achterhoofd te houden. 
“Om te beginnen is er de vraag: wie is 
geschikt voor thuiswerk. Hierbij houden 
we rekening met onder meer de nood 
aan sociale contacten en de aard van 
de job”, stelt hij. Daarnaast is ook de 
werkattitude een belangrijk item. “Kan 
de kandidaat voldoende autonoom wer-
ken. En heeft hij voldoende zelfdisci- 
pline?”
Naast de geschiktheid is er ook het ele-
ment coaching. “Welke aspecten zijn van 
belang voor de individuele coaching? 
Is er bijvoorbeeld nood aan emotione-

le feedback of eerder nood aan team- 
betrokkenheid of -aansturing.”

PRAKTISCH
Ten derde is het, volgens Verdonck, be-
langrijk om bij de aanwerving te bekijken 
welke verhouding in werken thuis versus 
op kantoor is aangewezen. “Nieuwe werk-
nemers hebben vooral nood aan onboar-
ding bij de werkgever zelf. En weet ook 
dat sommige medewerkers meer nood 
hebben aan fysieke contacten dan an- 
dere.”
Tenslotte is er ook de praktische kwestie: 
kan je als werknemer überhaupt thuis aan 
de slag? “Beschik je bijvoorbeeld over 
een fysiek afgescheiden ruimte? En welke 
werkmiddelen kan de werkgever best ter 

beschikking stellen om efficiënt te werken, 
zoals bijvoorbeeld een ergonomische 
bureaustoel.” (WiVi)

Bedrijven zullen bij aanwervingen meer rekening houden met het profiel van de thuiswerker. Zo is er bij sollicitaties een 
psychologische screening nodig in functie van thuiswerk. En dan moet er ook besproken worden of kandidaten hiervoor thuis 
wel voldoende uitgerust en geëquipeerd zijn?

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

Check onze beurskalender! 


