Deze week:

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

VAN STRESSBESTENDIG TOT TAALVAARDIG

Vijf basics van
de bewakingsagent

“De combinatie van
beveiliging en een
onthaalfunctie zien we
steeds meer.”
Laetitia Vercauteren ,
recruitment selection manager
bij Securitas Belgium

Het beroep van bewaking- en beveiligingsagent zit al jaren in de lift. De invulling ervan
is ook alsmaar meer divers geworden. Zo blijven de beveiligingsfirma’s ook op zoek
naar vrouwelijke profielen. Maar welke eigenschappen zijn écht cruciaal voor de job?

1. WAAKZAAMHEID

Of het nu nachtbewaking is, privébewaking, in
een winkelcentrum of op publieke plaatsen:
bewaken en beveiligen is per definitie waakzaam
zijn. Dat betekent alle zintuigen aanspreken.
Kwestie van proactief te zijn en kort op de bal te
spelen. “Als bewakingsagent ben je altijd attent
voor gedrag dat vreemd of ongepast is”, vertelt
Laetitia Vercauteren die als recruitment selection
manager bij Securitas Belgium instaat voor de
aanwervingen. Vier vijfde van de profielen die zij
aanwerft zijn bewakingsagenten. De andere zijn
vooral bediendeprofielen.

2. FLEXIBILITEIT

De job als bewakingsagent is natuurlijk geen
klassieke nine-to-five-job. “Avond- en weekendwerk horen erbij. Je moet je altijd aanpassen aan
de noden”, beaamt Vercauteren. Tegelijk heeft
die flexibiliteit ook voordelen: je bent soms vrij
als anderen moeten werken.
Inhoudelijk geldt die flexibiliteit overigens ook.
“Je moet namelijk voorbereid zijn op onverwachte en moeilijke situaties. Stressbestendig zijn, is in
dit opzicht dan ook cruciaal.” En het helpt hierbij

dat bewakingsmensen een zekere maturiteit met
zich meedragen, en die ook uitstralen.

3. INTEGRITEIT

Het is al van de film ‘The Bodyguard’ met Kevin
Costner en Whitney Houston dat het grote publiek
kon zien hoe sterk een vertrouwensband kan
zijn tussen beveiliger en klant. Dat is natuurlijk
Hollywood, maar integriteit is zeker een belangrijke eigenschap voor de job. “Klanten vertrouwen op je. Ze geven vaak letterlijk hun sleutels in
handen van de bewakingsagent. Soms ook digitaal”, stelt Vercauteren.

4. BEHULPZAAMHEID

Dat is een eigenschap die de laatste tijd misschien zelfs nog belangrijker is geworden. Bewakingsagenten voeren namelijk meer en meer
ook een service- of onthaalfunctie uit. “De combinatie van beveiliging en onthaal zien we vaker
terugkomen”, erkent ze. Het draagt ook bij waarom de job steeds meer vrouwelijke profielen kan
aanspreken. Zo opende G4S, een andere beveiligingsspecialist, onlangs een speciale website
om dames aan te sporen voor hen te solliciteren.

Toch benadrukt Vercauteren dat het profiel van
de vrouwelijke bewakingsagent al langer bestaat. “Kijk naar de luchthaven waar alleen al
maar voor de fouillering dames beschikbaar
moeten zijn.”

5. COMMUNICATIE

Bewaking en beveiliging betekent ook dat je bepaalde regels moet laten respecteren. “En dan is
diplomatie ook cruciaal.” Een ander niet te onderschatten aspect is talenkennis. “Werk je bijvoorbeeld in Antwerpen, dan is een goede kennis van
het Nederlands en het Engels vereist. Maar in
Brussel is het toch zo dat je drietalig moet zijn,
bijvoorbeeld op de luchthaven.”
Het is ook omdat de job er communicatiever op
wordt, dat firma’s steeds vaker een beroep doen
op vrouwelijke agenten en medewerkers. “Bij ons
is intussen 20 procent van de bewakingsagenten
een vrouw. Dat is inderdaad nog een minderheid,
maar toch nog een forse toename in vergelijking
met een aantal jaar geleden. Al is het beroep in
zijn geheel qua profiel meer divers geworden.”
William Visterin

Recruitment and selection recognition number VG 206/B-BHG B-AA04.008 W.RS.98 • member of Federgon
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De uitdaging: • Instaan voor de productieplanning van de plant in Arendonk (op termijn ook
De uitdaging: • Instaan voor de productieplanning van de plant in Arendonk (op termijn ook
die van Slowakije), rekening houdend met levertermijnen, beschikbare productiemiddelen,
die van Slowakije), rekening houdend met levertermijnen, beschikbare productiemiddelen,
optimale personeelsbezetting en prioriteiten • Productiedata capteren en analyseren en
optimale personeelsbezetting en prioriteiten • Productiedata capteren en analyseren en
op basis daarvan een capaciteitsplanning opstellen • Planningsparameters (ordergroottes,
op basis daarvan een capaciteitsplanning opstellen • Planningsparameters (ordergroottes,
snelheden …) onderhouden en storingen detecteren om proactief problemen te voorkomen
snelheden …) onderhouden en storingen detecteren om proactief problemen te voorkomen
• De beschikbaarheid van matrijzen, grondstoffen en hulpmaterialen in de gaten houden en
• De beschikbaarheid van matrijzen, grondstoffen en hulpmaterialen in de gaten houden en
aankomende tekorten signaleren • Aanvragen van de verkoopafdeling analyseren zodat ze
aankomende tekorten signaleren • Aanvragen van de verkoopafdeling analyseren zodat ze
de klant vlot en correct kan informeren • Contact onderhouden met productie, engineering,
de klant vlot en correct kan informeren • Contact onderhouden met productie, engineering,
inkoop en sales om een overzicht over de projecten te behouden • Knelpunten signaliseren
inkoop en sales om een overzicht over de projecten te behouden • Knelpunten signaliseren
en verbetervoorstellen formuleren • Rapporteren aan de plant manager
en verbetervoorstellen formuleren • Rapporteren aan de plant manager
De perfecte match: • Bachelor- of masterdiploma ingenieurswetenschappen, logistiek
De perfecte match: • Bachelor- of masterdiploma ingenieurswetenschappen, logistiek
of economie of gelijkwaardig door ervaring • Minimaal enkele jaren ervaring als
of economie of gelijkwaardig door ervaring • Minimaal enkele jaren ervaring als
productieplanner in de maakindustrie • Uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels,
productieplanner in de maakindustrie • Uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels,
Duits is een troef • Kennis van Excel en een ERP-systeem (bij voorkeur Navision) • Wonen in
Duits is een troef • Kennis van Excel en een ERP-systeem (bij voorkeur Navision) • Wonen in
de regio (max. 1u) • Assertief, flexibel en stressbestendig • Communicatief sterke teamplayer
de regio (max. 1u) • Assertief, flexibel en stressbestendig • Communicatief sterke teamplayer
die het overzicht over lopende projecten steeds weet te bewaren
die het overzicht over lopende projecten steeds weet te bewaren
Het aanbod: • De kans om mee te werken aan de groei van een innovatief bedrijf met
Het aanbod: • De kans om mee te werken aan de groei van een innovatief bedrijf met
ruimte voor eigen initiatief • Afwisselende job in een kmo met een vlakke structuur en
ruimte voor eigen initiatief • Afwisselende job in een kmo met een vlakke structuur en
informele sfeer waar niet in hokjes gedacht wordt • Aantrekkelijk salarispakket aangevuld met
informele sfeer waar niet in hokjes gedacht wordt • Aantrekkelijk salarispakket aangevuld met
extralegale voordelen
extralegale voordelen
Meer info? Contacteer Sandra Holsteyns via 011 30 35 00
www.motmansenpartners.be
Meer info? Contacteer Sandra Holsteyns via 011 30 35 00
www.motmansenpartners.be
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Financieel directeur (statutair)
Lokaal bestuur Tremelo
Zin om mee te bouwen aan een efficiënte en moderne organisatie waar een
toegankelijke dienstverlening op maat van de inwoners centraal staat? Lees dan
snel verder en wie weet kom jij in ons team van geëngageerde medewerkers terecht.
Functie
Als financieel directeur geef je leiding
aan de financiële dienst en ben je lid van
het managementteam. Je staat in voor
de financiële planning en rapportering
van het meerjarenplan van het bestuur
en organiseert de financiële activiteiten
van de diensten van de gemeente, het
OCMW en het AGB. Je maakt financiële
analyses, geeft financieel beleidsadvies
en draagt bij tot een efficiënt en effectief
bestuur. Ook het thesauriebeheer
is binnen de grenzen van het
organisatiebeheersingssysteem jouw
verantwoordelijkheid. Je rapporteert
over deze taken aan de algemeen
directeur.

Profiel
Je beschikt minimum over een
masterdiploma en 5 jaar relevante
beroepservaring. Je hebt een degelijke
kennis van financiële rapportering en
algemeen financieel management,
maar je kan je ook snel inwerken in
specifieke materie zoals de beleids- en
beheerscyclus.
Aanbod
- Je wordt op proef aangesteld in
een statutaire functie. Na één jaar
proeftijd kan je na een positieve
evaluatie statutair benoemd worden.
- Je ontvangt een loon volgens de
vaste loonschalen voor financieel
directeur (Klasse 2) - vanaf
2025 wellicht Klasse 3. Klasse 2
vertegenwoordigt een brutoloon
tussen 6.390 euro bruto/maand
(5 jaar ervaring) en 7.931,98 euro
bruto/maand. Voor een indicatieve
loonsimulatie kan je terecht bij
personeelsdienst@tremelo.be.
- Er wordt maximaal 10 jaar
anciënniteit uit de privésector
meegenomen. Er wordt een
wervingsreserve aangelegd van
2 jaar (+ 2 jaar verlengbaar).

Voor een aantal decretaal bepaalde
opdrachten (wettelijkheids- en
regelmatigheidscontrole op de uitgaven,
debiteurenbeheer …) werk je in volledige
onafhankelijkheid en rapporteer je
aan de gemeenteraad, de raad voor
maatschappelijk welzijn, het college van
burgemeester en schepenen, het vast
bureau of het bijzonder comité voor de
sociale dienst.

Solliciteren?
Stuur je kandidatuur ten laatste op 21 maart 2021 om 23.59u
naar poolstok.staffing@sdworx.com.
Nog vragen?
Voor vragen over de inhoud van de functie en de arbeidsvoorwaarden
kan je terecht op personeelsdienst@tremelo.be. Voor vragen over de
selectieprocedure mail je naar poolstok.staffing@sdworx.com.

“Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement gaat over tot een oproep tot
kandidaatstelling voor het ambt van
(secretaris-generaal) (M/V/X)

griffier

De griffier (secretaris-generaal) is de leidende ambtenaar van de diensten
van het Brussels Parlement.
De procedure, de functieomschrijving en de voor het ambt vereiste
specifieke toelatingsvoorwaarden, profiel met de vereiste technische
en gedragsgerichte competenties kunnen geraadpleegd worden op de
website van het Parlement (www.parlement.brussels). De kandidaten
moeten onder meer de Belgische nationaliteit bezitten, tweetalig zijn
en houder zijn van een masterdiploma van het universitair onderwijs of
daarmee gelijkgesteld diploma. Zij moeten beschikken over een nuttige en
relevante beroepservaring van minstens tien jaar in de openbare sector,
waarvan minstens vijf jaar in een leidende functie, zoals bepaald in de
toelatingsvoorwaarden.
Gegadigden worden uitgenodigd om hun gemotiveerde kandidaatstelling,
samen met de voorgeschreven bijlagen, te richten aan de Voorzitter
van het Parlement ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs uiterlijk op
maandag 8 maart 2021 om 12 uur, ofwel per aangetekend schrijven af
te geven uiterlijk op donderdag 4 maart 2021 (de poststempel geldt als
bewijs), aan het adres van de diensten van de griffie, Eikstraat 22 te 1000
Brussel.”

HR-MANAGER



Je stuurt en coördineert HR-projecten die over de groep worden uitgerold.
Je biedt inhoudelijke en juridische ondersteuning aan de
personeelsadministratie en geeft advies bij vragen.
Je wordt de contactpersoon van de syndicale partners.



Je bouwt op een team van HR-medewerkers waarop je kan rekenen.




BIM MODELLEUR
Individueel of samen met andere modelleurs werk je aan een brede waaier van
uitdagende projecten. Je staat in nauw contact met diverse partijen zowel binnen
onze eigen organisatie als met externe partijen.
Afdeling Technieken

Vanuit jouw technische achtergrond maak je per project een 3D-model op in
het tekenpakket BIM 360/Revit.

Vanuit het 3D-model maak je uitvoeringsplannen op in AutoCAD/StabiCAD.
Afdeling Prefab

Vanuit jouw bouwkundige achtergrond bouw je per project een 3D-model op in
het tekenpakket Tekla Structures.

Vanuit het 3D-model maak je uitvoeringsplannen op en ben je tevens
verantwoordelijk voor de opmaak van productieplannen voor de prefab
betonelementen.

CORPORATE FINANCE MANAGER




Als verantwoordelijke van het financieel management stuur je verder de
financiële processen.
Je krijgt een coördinerende rol in de opstart van nieuwe projecten.
Vanuit jouw financieel en economisch inzicht geef je het financieel beleid
verder vorm.

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 firma
groeide over de jaren heen uit tot een organisatie van een 1200tal medewerkers en een omzet van meer dan 370 miljoen euro.
Werken voor Stadsbader






Een aangename werksfeer binnen een dynamisch team.
Meewerken aan de verdere groei van ons sterk bedrijf.
Een professionele en sterke omgeving met veel ervaring.
Persoonlijk en professioneel verder groeien via onze
Stadsbader Academy.
Stadsbader staat borg voor duurzame, toekomstgerichte,
langdurige en innoverende projecten met exclusief
kwaliteitslabel.

Interesse?
Stuur cv met motivatiebrief naar
info@ago.be
Meer info nodig? Bel naar
056 228064 - 09 2811386 - 02 5112000
Deze vacatures vind je ook op
www.ago.be
Ago International garandeert een discrete en snelle behandeling van je kandidatuur. Elke kandidaat
ontvangt binnen de 24 uur antwoord. De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago
International.

Kortrijk | Vaartstraat 25 |

056 225 880

Gent | Kortrijksesteenweg 1099 |

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE IN ZEE GAAT.

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be

093 108 339

WORD COLLEGA #VANRSL

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

TECHNISCHE

FUNCTIES

Projecten Openbaar domein

Onderhoud Openbaar domein

• Deskundige Water, droogte & klimaat

• Polyvalent medewerker Groenonderhoud

• Projectleider Openbaar domein

• Polyvalent medewerker Leefmilieu

PUBLIEKSGERICHTE

FUNCTIES

Directie Mens

Directie Ruimte

• Publiekswerker Drugs en veiligheid

• Beleidsmedewerker Economie

• Publiekswerker Samenleven - Wijkwerker

• Beleidsmedewerker Klimaat

Directie Ondersteuning

• Projectmedewerker Bedrijfsleven

• Deskundige Communicatie
• Data Engineer

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.

Selectie i.s.m.

Jumbo zoekt
enthousiaste teamleads
die van alle supermarkten
thuis zijn.
De nieuwe supermarkt zoekt supergemotiveerde
mensen in regio Denderland.
Teamlead Kassa
Teamlead Droge Voeding
Teamlead Groente & Fruit

Teamlead Brood & Kaas
Teamlead Keuken, Vlees & Vleeswaren

Zin om mee op onze winkelkar te springen?
Solliciteer dan snel op jobs.jumbo.com

WWWWWWWWWW

Schitter voor Gent

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

Kortrijk zoekt een

Directeur Zorg (A5a-A5b)
Zet je Kortrijk mee op de kaart voor wat Zorg betreft?
> Je toont visie en ambitie in de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol
en innovatief zorgaanbod.
> Je zorgt voor verbinding binnen de teams actief in de directie zorg
en bouwt een netwerk uit met diverse partners.
> Je slaagt erin steeds het beste uit je medewerkers te halen en
toont een mooi evenwicht in mens- en resultaatgericht handelen.
Heb je interesse in het zorglandschap? Haal je graag het beste in
zowel jezelf als je team naar boven? Bekijk zeker ons aanbod en de
selectieprocedure op www.kortrijk.be/vacatures.
Bij Kortrijk staan we open voor diversiteit van de kandidaten zonder
onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele
voorkeur of eventuele handicap.

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

We investeren permanent in ons patrimonium. Denk aan technische
aanpassingen aan bestaande gebouwinfrastructuur, maar ook aan
grotere verbouwings-, nieuwbouw- en restauratieprojecten. Hierbij
nemen we op kwalitatief en ecologisch vlak een voortrekkersrol op.
Ben jij de projectleider die dit mee in goede banen leidt?
Je maakt mee het verschil, want dankzij jouw inzet en technische
expertise lopen kinderen school in een veilige omgeving, hebben
collega’s een aangename werkplek, zijn museumbezoekers ook onder
de indruk van de staat van het gebouw of kunnen senioren naar
een fijn dienstencentrum.

Neem jij hier graag een rol in op?
Solliciteer op
jobs.gent.be
Ontdek de volledige functiebeschrijving,
voorwaarden en selectieprocedures
op de website.

Bij vragen kan je terecht bij team HR:
vacatures@kortrijk.be
Ons aanbod voor deze job vind je op de website.
Solliciteren doe je digitaal via :
www.kortrijk.be/vacatures tot en met 21 februari 2021.

Gent gaat voluit voor gelijke kansen.
We selecteren kandidaten op basis van
kwaliteiten, passies en vaardigheden
ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst,
geaardheid, geloof, beperking, ...

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

Deze week:

Aanwervingshuis, gelegen te Kortrijk en Gent, is hét selectie- en
rekruteringskantoor voor bedienden en kaderleden.
We zijn gespecialiseerd in het vinden, testen, plaatsen en opvolgen van
geschikte kandidaten. Hier wordt alles op alles gezet om onze klant de
béste service en oplossing te bieden.

s
Ben jij de m/v die on
dynamisch team komt
versterken?

Zoekt:
- elektrotechnisch
installateurs
- onderhoudselektriciens

HR-CONSULTANT

Jouw takenpakket:
Jij bent hét aanspreekpunt voor de klant en kandidaat in jouw dossiers,
dit van A tot Z. Je brengt deze tot een succesvol einde door beiden goed
te leren kennen en zo de perfecte match te creëren. De kandidaten ga je
interviewen, evalueren en testen. Je volgt telkens jouw dossiers goed op
om uiteindelijk de contractonderhandeling in goede banen te leiden.
Dit ben jij:

www.emaco-international.be/vacatures

weg
What’s in it for you?
naar een job in
Je krijgt een hands-on-opleiding van jouw enthousiaste
Vaak wordencollega’s.
jongeren al vanaf hun middelbare opleiding
de publieke of
Je krijgt de mogelijkheid je verder te ontwikkelen,
een competitieve
aangeraden
om te kiezen voor technische richtingen of
verloning en bedrijfswagen. Ten slotte kan je ook genieten van
non-profit sector.
voor de zorg. Maar er zijn natuurlijk ook andere secundaire
verdiende uitstapjes, appreciatie én een hecht team.

Communicatief | Flexibel | Ondernemend | Betrokken
| Collegiaal
Absoluut,
en

De snelste
die opleiding wint ook aan populariteit.

richtingen, zoals rond handel en voeding. En zo is er in het

:-)

Aanwervingshuis staat voor kwaliteit,secundair
performantie
en en beroepsonderwijs het studiegebied
technisch‘maatschappelijke veiligheid’, die overigens vooral manne-

Interesse? Solliciteer dan nu via info@aanwervingshuis.be
lijke scholieren telt. Deze studie bevat de opleiding ‘veiligVaartstraat 25, 8500 Kortrijk | 056 225 880
en ‘integrale veiligheid’.
Kortrijksesteenweg 1099, 9051 Gent | 09heidsberoepen’
310 83 39

www.aanwervingshuis.be

Beide opleidingen trekken overigens
aan.openstaande
Tegenovervacatures
2013 op WWW.POOLSTOK.BE
Ontdek alle
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.

Deze week:

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

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.

Jobadvertenties vind je zowel
dit weekendkatern als elke
werkdag
verspreid in(M
je krant.
Administratief-financieel
directeur
– V – X)
DESKUNDIGE FINANCIËN
En
natuurlijk
op
Jobat.be.

niveau B • voltijds • contractueel
Functie
Actueel is onze organisatie op zoek naar een
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in

• Je hebt affiniteit met jeugdhulpverlening
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• JeVEREISTEN
bent een gedreven
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school
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ruime studeren?
leidinggevende
bij voorkeur
in de jeugdhulp.
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van één cyclus of ervaring,
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onderwijs
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• Jehandelswetenschappen
genoot minimaal een
diede
aansluit
bijstudierichtingen:
de functie.
en bacheloropleiding
bedrijfskunde in één van
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Studierichting veiligheid in het middelbaar
Een job als beveiligings- of bewakingsagent: kan je daar eigenlijk
Absoluut, en die opleiding wint ook aan populariteit.
Vaak worden jongeren al vanaf hun middelbare opleiding
aangeraden om te kiezen voor technische richtingen of
voor de zorg. Maar er zijn natuurlijk ook andere secundaire
richtingen, zoals rond handel en voeding. En zo is er in het
secundair technisch- en beroepsonderwijs het studiegebied
‘maatschappelijke veiligheid’, die overigens vooral mannelijke scholieren telt. Deze studie bevat de opleiding ‘veiligheidsberoepen’ en ‘integrale veiligheid’.
Beide opleidingen trekken overigens aan. Tegenover 2013

• boekhouden-informatica • bedrijfsadministratie • bedrijfsmanagement: optie bedrijfs-
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Belgische marktleider
op het gebied van
« sleutel-op-de-deur
woningbouw »

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

Lokaal bestuur Arendonk zoekt:

WERFLEIDER

DESKUNDIGE FINANCIËN

Uw opdracht :
U beheert verschillende bouwprojecten van individuele
woningen • U werkt hiervoor nauw samen met onze interne
diensten, alsook met sleutelfiguren uit de bouw • U bent
verantwoordelijk voor de uitvoering en de algemene opvolging
van werven en houdt hierbij rekening met de vastgelegde
normen en budgetten • Wij bieden u de mogelijkheid om vanuit
thuis te werken en naar nabijgelegen werven te gaan

niveau B • voltijds • contractueel

FUNCTIE Als deskundige financiën sta je in voor het opmaken van de boekhouding, het
meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het toepassen van de gemeentebelastingen en alle andere financiële aangelegenheden van de gemeente Arendonk. Bij
afwezigheid van de financieel directeur sta je mee in voor de organisatie van de financiële
dienst.
VEREISTEN Je bent minimaal houder van een bachelordiploma, ofwel een diploma van
het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs in het studiegebied
handelswetenschappen en bedrijfskunde in één van de volgende studierichtingen:
• boekhouden-informatica • bedrijfsadministratie • bedrijfsmanagement: optie bedrijfsadministratie; optie boekhouden-accountancy; optie boekhouden-fiscaliteit; optie openbare
administratie • bedrijfsbeheer: optie accountancy-fiscaliteit.
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 64 of mieke.iemants@arendonk.be.
Je kandidatuur (inclusief motivatiebrief, cv en kopie van de diploma’s) moet uiterlijk op vrijdag
5 maart 2021 verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29,
2370 Arendonk (poststempel geldt als bewijs), of afgegeven worden op de personeelsdienst
tegen ontvangstbewijs.

Uw profiel :
U bezit een diploma in de bouw en/of hebt gelijkwaardige
ervaring • U bent dynamisch en sociaal en onderhoudt graag
een goede relatie met klanten en onderaannemers • U bezit
over een groot verantwoordelijkheidszin • U bent punctueel
en beschikt over een aangeboren gevoel voor organisatie
• Uitdagingen zijn voor u niet vreemd, want u bent
gemotiveerd en ambitieus

MEDEWERKER
DUURZAME OPDRACHTEN
Woningen Compere biedt u :
Contract vanEen
5 jaar
grondige,
FUNCTIE:

PROFIEL:

interne opleiding • Aantrekkelijk salaris
• GSM en wagen (+tankkaart), ook voor privégebruik • Een
uitstekende werksfeer binnen een actief en sociaal team
• Voltijds dagwerk • De mogelijkheid om te groeien in onze
onderneming in volle uitbreiding
Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar :
sollicitatie@woningencompere.be
Woningencompere.be
Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

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

Deze week:

Bewaking of politie: agenten nog volop gezocht
Veiligheid zit in de lift, en dit zowel als job als in verschillende sectoren. We lijsten met JobatJobadvertenties
de meest gevraagde
functies
op
vind
je zowel
in het domein van bewaking en veiligheid. De bewakingsagent voert de lijst aan, samen met in
eendit
job weekendkatern
bij de politie.
als elke

werkdag verspreid in je krant.

We geven hier een klein overzicht van de ten anderzijds. Deze laatste categorie
En natuurlijk op Jobat.be.
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Jouw nieuwe topjob in
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hoge kwaliteitsnormen, een veilige werkomgeving
het hele productieproces.
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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.

Deskundige communicatie

De stad Aarschot, parel van het Hageland, staat in voor
FUNCTIE:een
Op klantvriendelijke
basis van je expertise
ben je verantwoordelijk
dienstverlening
en het realiseren
voor
heel
wat
taken: Hiervoor
opmaakhebben
persberichten,
van beleidsbeslissingen.
we
bewonersbrieven,
speeches,
content
sociale
medewerkers met diverse competenties nodig.media,
beheer
stedelijke
website,
klachtenbehandeling,
crisiscommunicatie,
etc.
We zijn op zoek
naar een expert in mondelinge en
schriftelijke communicatie die samen met collega's het
PROFIEL:communicatiebeleid
Je bent in het bezit
eenopvolgt.
bachelordiploma;
van van
de stad
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.
FUNCTIE:
basis van
je expertisevoltijdse
ben je verantwoordelijk
AANBOD: OpEen
gevarieerde,
contractuele
voor
heel (38/38
wat u/w)
taken:vooropmaak
persberichten,
betrekking
onbepaalde
duur met
bewonersbrieven,
speeches,
content
sociale
glijdende werktijdenregeling. Verloning op niveau media,
B1-B3
beheer
stedelijke
website,
klachtenbehandeling,
brutomaandsalaris vanaf 2510 euro met mogelijkheid tot
crisiscommunicatie,
etc.
valorisatie van relevante beroepservaring + extralegale

Deskundige communicatie

voordelen.
jaar wervingsreserve)
PROFIEL:
Je(2bent
in het bezit van een bachelordiploma;
laatstejaarsstudenten
onderselectie
voorbehoud
worden
SELECTIEPROCEDURE: kunnen
schriftelijke
22 februari
toegelaten.
Je kan goed
overweg met
sociale3 media
en je
2021; praktijkproef
en mondelinge
selectie
of 4 maart
hebt
2021.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
Meer
informatie:
zelfstandig
als in team werken.
www.assolutions.be/jobs
of via
elien@assolutions.be/09 389 69
AANBOD:
Een
gevarieerde,
voltijdse contractuele
96. Solliciteren kan t.e.m.
betrekking
(38/38
17/02/2021
via u/w) voor onbepaalde duur met
glijdende
werktijdenregeling. Verloning op niveau B1-B3
https://www.jobsolutions.be/regi
ster/6301 of aangetekend
brutomaandsalaris
vanaf 2510naar
euro met mogelijkheid tot
Elien Vanvan
Ranst,
Kokerstraat
2a,
valorisatie
relevante
beroepservaring
+ extralegale
9750 Kruisem.
voordelen.
(2 jaar wervingsreserve)
SELECTIEPROCEDURE: schriftelijke selectie 22 februari
2021; praktijkproef en mondelinge selectie 3 of 4 maart
2021.
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.

jouw carrière
gesmeerd te
laten verlopen?

Op zoek naar
een job met pit?

en optimale prestaties. Met jouw vakkennis van

CONCIËRGEPLC, elektriciteit en pneumatica ondersteun10%
je
3%

CHECK

Bewaking of politie: agenten nog volop gezocht

www.asap.be/
nl/jobs/techniek

2%

Wij zoeken een

Maatschappelijk
werker

Op zoek naar
• Je wilt meewerken aan de
verderejob
uitbouw
van depit?
een
met

“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

Thuisdienst.
• Je hebt een groot verantWij
zoeken een
woordelijkheids
gevoel en kan
een team leiden.
“Zorgen dat mensen dankzij de
• Je zorgt binnen de Thuisdienst juiste hulp langer thuis kunnen
blijven wonen, daarvoor kom ik
voor alle opvolging rond de
elke dag met plezier werken!”
poetshulp, de assistentie• Je wilt meewerken aan de
HARM SANTERMANS
woningen en de mantelzorg.
MAATSCHAPPELIJK WERKER
verdere uitbouw van de
SOCIALE DIENST
Thuisdienst.
•Vragen?
Je hebt een groot verantwoordelijkheids
gevoel en kanop
Contacteer de Personeelsdienst
een
team
leiden.
02 785 33 44 of via
•personeelsdienst@overijse.be.
Je zorgt binnen de Thuisdienst
voor
alle opvolging rond de
Meer info?
poetshulp,
de assistentieKijk voor de volledige
job- en
woningen
en
de mantelzorg.
profielbeschrijving,
de voorwaarden

Maatschappelijk
werker

en de selectieprocedure op
www.overijse.be/jobs.. Solliciteren kan
Vragen?
tot en met 8 maart 2021.
Contacteer de Personeelsdienst op
02 785 33 44 of via
personeelsdienst@overijse.be.

www.overijse.be/jobs

Meer info?
Kijk voor de volledige job- en
profielbeschrijving, de voorwaarden
en de selectieprocedure op
www.overijse.be/jobs.. Solliciteren kan
tot en met 8 maart 2021.

www.overijse.be/jobs

Financieel directeur (statutair)
Lokaal bestuur Tremelo
Zin om mee te bouwen aan een efficiënte en moderne organisatie waar een
toegankelijke dienstverlening op maat van de inwoners centraal staat? Lees dan
snel verder en wie weet kom jij in ons team van geëngageerde medewerkers terecht.
Functie
Als financieel directeur geef je leiding
aan de financiële dienst en ben je lid van
het managementteam. Je staat in voor
de financiële planning en rapportering
van het meerjarenplan van het bestuur
en organiseert de financiële activiteiten
van de diensten van de gemeente, het
OCMW en het AGB. Je maakt financiële
analyses, geeft financieel beleidsadvies
en draagt bij tot een efficiënt en effectief
bestuur. Ook het thesauriebeheer
is binnen de grenzen van het
organisatiebeheersingssysteem jouw
verantwoordelijkheid. Je rapporteert
over deze taken aan de algemeen
directeur.

Tower
Power
Bridgeneers is een onafhankelijk,
fullservice communicatiebureau.
Zo zijn er nog. We overbruggen wat
tegenstrijdig of zelfs onmogelijk lijkt,
zoals snelle resultaten én duurzame
groei, of winst voor aandeelhouders
én voor de samenleving. Zo zijn er al
een pak minder. We werken enkel voor
nobele klanten. Zo zijn er steeds meer.

Voor een aantal decretaal bepaalde
opdrachten (wettelijkheids- en
regelmatigheidscontrole op de uitgaven,
debiteurenbeheer …) werk je in volledige
onafhankelijkheid en rapporteer je
aan de gemeenteraad, de raad voor
maatschappelijk welzijn, het college van
burgemeester en schepenen, het vast
bureau of het bijzonder comité voor de
sociale dienst.

De zaken draaien daarom goed.
We hebben geïnvesteerd in een
toren in Leuven. Ja, een toren en
nee, geen brug. Daarin steken we
het meest inspirerende kantoor van
de Lage Landen en ver daarbuiten:
je vertrekt er frisser dan je bent
toegekomen. Beeld je dat in. Om
die toren te vullen, zoeken we nog
meer inspirerende mensen, bovenop
ons team van 60 collega’s.

Nog vragen?
Voor vragen over de inhoud van de functie en de arbeidsvoorwaarden
kan je terecht op personeelsdienst@tremelo.be. Voor vragen over de
selectieprocedure mail je naar poolstok.staffing@sdworx.com.

Pitch Manager

Graphic Designer

Digital Marketeer

Een torenvalk tussen de mussen.
Vangt de lekkerste designs met
vlijmscherpe Adobe CC skills.

Dtp-productieverantwoordelijke

Torenwachter. Niets verlaat onze
toren zonder haar/zijn quality
check. Secuur als een torenklok
in Adobe inDesign, Illustrator,
Photoshop en Acrobat.

Aanbod
- Je wordt op proef aangesteld in
een statutaire functie. Na één jaar
proeftijd kan je na een positieve
evaluatie statutair benoemd worden.
- Je ontvangt een loon volgens de
vaste loonschalen voor financieel
directeur (Klasse 2) - vanaf
2025 wellicht Klasse 3. Klasse 2
vertegenwoordigt een brutoloon
tussen 6.390 euro bruto/maand
(5 jaar ervaring) en 7.931,98 euro
bruto/maand. Voor een indicatieve
loonsimulatie kan je terecht bij
personeelsdienst@tremelo.be.
- Er wordt maximaal 10 jaar
anciënniteit uit de privésector
meegenomen. Er wordt een
wervingsreserve aangelegd van
2 jaar (+ 2 jaar verlengbaar).

Solliciteren?
Stuur je kandidatuur ten laatste op 21 maart 2021 om 23.59u
naar poolstok.staffing@sdworx.com.

Senior Art Director

Torenspitsafbijter. Krijgt
brieﬁng, blaast wat van de toren,
doet iets geniaals en graﬁsch
en maakt daar een concept van
dat nog eens werkt ook.

Profiel
Je beschikt minimum over een
masterdiploma en 5 jaar relevante
beroepservaring. Je hebt een degelijke
kennis van financiële rapportering en
algemeen financieel management,
maar je kan je ook snel inwerken in
specifieke materie zoals de beleids- en
beheerscyclus.

Lost torenhoge verwachtingen
in. Aanbesteding/pitch +
prospect + team + review +
paniek + re-review + details +
administratie + jij = winst

Torent ver boven het online
maaiveld uit. Funnel hier, persona
daar, dashboardje of twee, plan
en presentatie mee, klaar.

Account Director

Voorkomt dat onze tower draait
als Fawlty Towers. Project
+ klant + team + deadline
+ budget + jij = succes

Marketing Consultant
Toren slaat koning. Weet waar
de ROI (heb je ’m?) te halen
valt door vooruitdenken en
slimme manoeuvres. Zeker in
de innovatie- en ICT-sector.

Deftige jobomschrijvingen staan op onze website.
We willen namelijk uitsluitend deftige kandidaten. Maar niet serieus.
Of wel. Verdorie. We zoeken dus ook nog een copywriter.
Mail cv + motivatie + portfolio of zoiets naar: jobs@bridgeneers.be
T +32 16 35 98 98 info@bridgeneers.be
Remytoren, Vaartdijk 3, bus 601 3018 Leuven bridgeneers.be

Krijg je een boost van samenwerken?
Geloof je in duurzame digitalisering
voor lokale overheden?
Klaar voor een uitdaging?

3 x check? Dan hebben we de job die jij zoekt …
‘Wij’ zijn VERA, een autonoom provinciebedrijf dat de gemeenten, OCMW’s,
politie- en brandweerzones en publieke organisaties in heel VlaamsBrabant ondersteunt bij ICT, digitalisering en e-government. Vanuit ons
kantoor in de mooie Remytoren in Wijgmaal.

Zin om erin te vliegen als Communicatieverantwoordelijke,
Communitybeheerder, HR verantwoordelijke, Informatiebeheerder,
IT-beheerder, Manager Interne Organisatie, Projectcoördinator Digitale
Transformatie, Projectcoördinator GIS of Servicedeskmedewerker?

Surf dan snel naar www.vera.be/vacatures.
Solliciteren kan nog t.e.m. zondag 28 februari 2021.

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

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!

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

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

WERFLEIDER

PROJECTINGENIEUR

Machinebouw

& Engineering
Uw opdracht :
U beheert verschillende bouwprojecten van individuele
samen
met onze interne
DE FUNCTIE woningen • U werkt hiervoor nauw
JOUW
PROFIEL
diensten, alsook met sleutelfiguren uit de bouw • U bent
Je werkt nauw
samen met voor
het de
Hoofd
• Je
industrieel
of burgerlijk ingenieur
verantwoordelijk
uitvoering
en bent
de algemene
opvolging
van de
werven
en houdt
hierbij rekening
met de vastgelegde
Productie en R&D,
Teamleader
productie
elektromechanica
/ werktuigkunde met
en budgetten • WijJe
bieden u enkele
de mogelijkheid
om vanuit
en het Teamlidnormen
programmatie/sturing.
jaren ervaring,
bij voorkeur in de
thuis
werken en
naar nabijgelegenvoedingssector
werven te gaanof de machinebouw.
werkt mee aan
de tecontinue
verbetering
van onze technologie
en bent
de stuwende
• Je bent gedreven, hands-on en niet bang
Uw profiel
:
Plaats tewerkstelling: In 1 van onze 5 keuringsstations in Vlaanderen :
kracht achter nieuwe
U bezit ontwikkelingen.
een diploma in Met
de bouw en/of
gelijkwaardige
om dehebt
handen
uit de mouwen te steken.
Asse-Mollem; Halle; Zemst; Asse-Zellik; Londerzeel
• U bent
dynamisch
jouw kennis enervaring
inzet groei
je uit
tot een en sociaal en onderhoudt graag
•
Je
beschikt
over
goede kennis hydraulica/
een
goedevan
relatie
met klanten
expert binnen het
domein
machines
voor en onderaannemers • U bezit
Aanbod en voordelen: Dagwerk – voltijds – 36 uur / week in 5-dagenstelsel.
pneumatica toepassingen, kan werken
gezonde snacks.over een groot verantwoordelijkheidszin • U bent punctueel
AutoCAD,
of andere
en beschikt over een aangeborenmet
gevoel
voor Inventor
organisatie
Bediendencontract van onbepaalde duur.
• Uitdagingen zijn voor u niettekenprogramma’s.
vreemd, want u bent
JOUW
TAKEN
Startersopleiding en ruim aanbod vervolgopleidingen.
gemotiveerd en ambitieus
• Je hebt een goede kennis van het Engels.
• Je zet de eisen
van de klant
om naar
Voldoende doorgroeimogelijkheden.
Kennis van Frans en Duits is een plus.
Woningen
Compere
biedt u :
interne ontwerpproductie-interne opleiding • Aantrekkelijk salaris
Een engrondige,
Maaltijdcheques (€8/ gewerkte dag), eco-cheques (€250/ jaar) en
specificaties. • GSM en wagen (+tankkaart), ook voor privégebruik • Een
ONS AANBOD
cadeau-cheque (€35/ jaar)
uitstekende werksfeer
• Je bent medeverantwoordelijk
voor binnen een actief en sociaal team
•
Voltijds
dagwerk
•
De
mogelijkheid
om te
groeien
in onze
• Je komt
terecht
in een
jong en dynamisch
de productontwikkeling (R&D) en
Groepsverzekering, eindejaarspremie, optionele afsluiting

onderneming in volle uitbreiding team binnen een wereldwijd actieve
optimalisatie van zowel bestaande
hospitalisatieverzekering en werkkledij.
onderneming
in
een
sterk
groeiende
als nieuwe machines,
recepten en
Heeft u interesse
? Stuur dan uw CV door naar :
grondstoffen.sollicitatie@woningencompere.be markt.
• Je krijgt de kans om jezelf verder
GEZOCHT PROFIEL
• Op vakbeurzen in binnen- en buitenland
Woningencompere.be
te ontplooien binnen een goed
ga
je
op
zoek
naar
nieuwe
evoluties
en
Horpmaelstraat
26
4360
Oerle
(Dichtbij
Sint-Truiden)
Studies: Een diploma van het hoger secundair technisch onderwijs
georganiseerd
en financieel gezond
technologische ontwikkelingen.
bedrijf.
“niveau A2” (of BSO na 7e jaar) en beschikken over gecertificeerde kennis
• Bij pieken spring je mee in de bres in de
• We bieden je een aantrekkelijk
over
Een wegvoertuigen
job als beveiligings- of bewakingsagent: kan je daar eigenlijk op school
studeren?
productievoor
en begeleid
je de monteurs in
salaris aangevuld met een pakket aan
het
atelier.
Algemene
Belang hechten
aan aan
de staat
van voertuigen en
extralegale voordelen.
Absoluut,vereisten:
en die opleiding
wint ook
populariteit.
• Waar nodig assisteer je bij de on-site
verkeersveiligheid. Klantvriendelijkheid en goede communicatieve
opstart van nieuwe installaties in binnencapaciteiten.
Een getuigschrift
van
goed gedrag
en zeden
kunnen
buitenland.
Vaak worden jongeren
al vanaf hun
middelbare
opleiding
is het
aantal afgestudeerden uiten‘maatschappelijke
veilig-

Deze week:

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

voorleggen.
aangeraden om te kiezen voor technische richtingen of
Talenkennis:
• NEDERLANDS
basisvoorwaarde
voor de zorg. Maar
er zijn natuurlijk–ook
andere secundaire
FRANS
– een
pluspuntEn zo is er in het
richtingen, zoals•rond
handel
en voeding.
secundair technisch- en beroepsonderwijs het studiegebied

heid’ met bijna de helft gestegen. “Ook qua aansluiting
op de arbeidsmarkt doet die richting
het
vrij goed”,
Zin in een
afwisselende
jobvertelt
bij een exportgerichte KMO? Wil je je grenzen verleggen en een
stukje monitoring
van de wereld zien?
dan jouw sollicitatie met cv naar jobs@piramide-consulting.be.
Lindsey Marin, stafmedewerker
bij Stuur
VDAB.
Voor bijkomende informatie: Paul Van de Velde - 0475/636 939.
“Je kan ermee solliciteren voor een job in de beveiligings- of

VG1372/B – B.AB08.008

Studierichting veiligheid in het middelbaar

SOLLICITATIEPROCEDURE
‘maatschappelijke veiligheid’, die overigens vooral manne- bewakingssector. Maar de richting
ook
vaak
gebruikt
Deze wordt
vacature
wordt
exclusief
behandeld door:
Solliciteren
? telt.
Solliciteren
metbevat
CV, motivatiebrief
en kopie
lijke scholieren
Deze studie
de opleiding ‘veiligom van
laterhet
bij vereiste
de politie of brandweer
aan
de slagSearch,
te gaan,
PIRAMIDE
– Executive
HR & Business Consulting
www.piramide-consulting.be
diploma
naar :en ‘integrale veiligheid’.
heidsberoepen’
en dus als voorbereiding op die
specifieke opleidingen.”
Damien
WARLIER,
02/ 559
09 99, recrutering@aibv.be
Beide opleidingen
trekken
overigens
aan. Tegenover 2013
(WiVi)

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

Zin in een
TOPJOB IN TECHNIEK?
Lokaal bestuur Arendonk Goesting
zoekt: om ook

je carrière gesmeerd
te laten verlopen?

CHECK:

DESKUNDIGE FINANCIËNwww.asap.be/nl/jobs/techniek
niveau B • voltijds • contractueel

HET VLAAMS PARLEMENT zoekt een
COÖRDINATOR COMMUNICATIE

FUNCTIE Als deskundige financiën sta je in voor het opmaken van de boekhouding, het
meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het toepassen van de gemeentebelastingen en alle andere financiële aangelegenheden van de gemeente Arendonk. Bij
afwezigheid van de financieel directeur sta je mee in voor de organisatie van de financiële
dienst.

VEREISTEN Je bent minimaal houder van een bachelordiploma, ofwel een diploma van
het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs in het studiegebied
handelswetenschappen
in één Communicatie
van de volgende studierichtingen:
Droom
je van een job en bedrijfskunde
Als Coördinator
stuur je de dienst Com• boekhouden-informatica • bedrijfsadministratie • bedrijfsmanagement: optie bedrijfsmunicatie aan. Je plant, verdeelt en volgt de uit te voeren
in het centrum van de
administratie; optie boekhouden-accountancy; optie boekhouden-fiscaliteit; optie openbare
opdrachten
van de dienst op en je ondersteunt de mededemocratie?
je
administratieGeloof
• bedrijfsbeheer:
optie accountancy-fiscaliteit.

werkers door coaching, overleg en opleiding om een
in communicatie met
WAT BIEDEN WIJ? De bruto maandelijkse aanvangswedde bedraagt aan de huidige index
correcte en efficiënte werking van de dienst te waarborgen.
de
burger?
Ben
je
minimum 2 509,94 euro. Je hebt recht op maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzeJe belangrijkste
taak is hetvan
Vlaams
behalve
een fietsvergoeding.
denker
kering
en een
Er wordt een werfreserve
3 jaar Parlement
aangelegd. nog bekender
te maken bij de burger. Je tekent in overleg met de Directeur
ook een doener? Wil
Communicatie de communicatiestrategie van het Vlaams
je op communicatief
SOLLICITEREN?
Je kan de infobrochure
van de website deze
www.arendonk.be
Parlement downloaden
uit en je implementeert
op een succesvolle
vlak het verschil
of verkrijgen bij de personeelsdienst:
014bent
40 90verantwoordelijk
64 of mieke.iemants@arendonk.be.
wijze. Je
voor de website, sociale
maken en vooral het
Je kandidatuur (inclusief motivatiebrief, cv en kopie van de diploma’s) moet uiterlijk op vrijdag
media, interne communicatie, corporate communicatie, comVlaams
5 maart
2021Parlement
verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29,
municatie-events, communicatie over publieksactiviteiten
(nog)
meer
op
de
2370 Arendonk (poststempel geldt als bewijs), of afgegeven worden op de personeelsdienst
etc. in het Vlaams Parlement.
kaart
zetten? Aarzel
tegen
ontvangstbewijs.
dan niet, want de
Ben jij de Coördinator Communicatie waar wij naar op zoek zijn?
directie Communicatie,
Neem dan zeker een kijkje op de website van Search & SelecExterne Relaties &
tion die als rekruteringspartner de selectieprocedure uitvoert,
Informatie van het
Belgische
marktleider
www.searchselection.com.
Je vindt
hier meer informatie over
op het gebied van
Vlaams Parlement
het functieprofiel, vereisten
en
deelnemingsvoorwaarden.
« sleutel-op-de-deur
zoekt op korte termijn
woningbouw »
en op contractuele
De uiterste inschrijvingsdatum is 17 februari 2021.
basis een leidingReageer
viazoek
www.searchselection.com
door
gevende Coördinator
Om aan onzeInteresse?
groei te voldoen,
zijndan
we op
naar een (m/v)
het online sollicitatieformulier in te vullen en hierbij ook
Communicatie
jouw motivatiebrief, een uitgebreid CV, je visie op de commu(voltijds contract van
nicatiestrategie voor het Vlaams Parlement en een kopie
onbepaaldeUw
duur).
opdrachtvan
: jouw diploma toe te voegen.

WERFLEIDER

U beheert verschillende bouwprojecten van individuele
woningen • U
werkt
hiervoor nauw
samen met
onze interne
Meer
informatie?
Contacteer
Annemie
Meert, Senior
diensten, alsook met sleutelfiguren uit de bouw • U bent
Consultant
bij Searchen
&de
Selection
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en houdt hierbij rekening met de vastgelegde
normen en budgetten • Wij bieden u de mogelijkheid om vanuit

Ontdek alle openstaande vacatures op
WWW.POOLSTOK.BE
Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO - www.mlso.be) staat in voor o.m. de ontwikkeling van het
grondbeleid in de Waaslandhaven, die dé groeimotor is van de haven van Antwerpen. Als opdrachthoudende vereniging streeft MLSO naar een duurzame, ruimtelijke en economische ontwikkeling
in het havengebied van de linkerscheldeoever. MLSO kanaliseert de behoeften van stakeholders,
organiseert gepaste acties en doet samenwerken.
Om de duurzame ontwikkeling binnen de Waaslandhaven verder uit te bouwen, zoekt
MLSO een (m/v/x)

MEDEWERKER DUURZAME OPDRACHTEN
Contract van 5 jaar

FUNCTIE: Als medewerker duurzame opdrachten zal je de uitrol van duurzame opdrachten binnen
de Waaslandhaven ondersteunen, geflankeerd door senior deskundigen binnen het MLSOteam, en tevens een verbindende rol met de provincie Oost-Vlaanderen vervullen. Je zoekt inspirerende voorbeelden, doet voorbereidend studiewerk, informeert en ondersteunt MLSO om een
coherent project uit te werken.
PROFIEL: • bachelor- of masterdiploma of een hogere wetenschappelijke opleiding • brede
algemene vorming met sterke affiniteit inzake duurzame ontwikkeling • projectmatige aanpak
• leergierig • initiatief nemer • gedreven, analytisch en resultaatgericht • sterk in presenteren
en communiceren • snapt hoe organisaties werken • vlotte pen • organisatietalent • zelfstandig
en t.g.t. teamspeler • zeer goede kennis van het Nederlands en goede kennis van het Engels
• kennis MS Office • rijbewijs B.
AANBOD: • Je wordt verloond volgens de barema’s van lokale besturen. Relevante anciënniteit
kan worden opgenomen in de verloning • Je krijgt een uitgebreid pakket extralegale voordelen
(maaltijdcheques, fietsvergoeding of vergoeding woon-werkverkeer, groepsverzekering aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, aantrekkelijke verlofregeling, teamactiviteiten, …) • Je
maakt deel uit van een maatschappelijk belangrijk groeibedrijf • Je beschikt over veel autonomie
in een sterk team.
BENIEUWD? Stuur jouw kandidatuur (cv en motivatie) voor 5 maart 2021 naar Dominique Meirlaen.
Meer inlichtingen: dominique@thefuturealliance.com of via +32 (0)477 65 85 56.

MANAGEMENT
SEARCH & SELECTION

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

www.thefuturealliance.com

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

Deze week:

Studierichting veiligheid in het middelbaar
Een job als beveiligings- of bewakingsagent: kan je daar eigenlijk op school voor studeren?
Absoluut, en die opleiding wint ook aan populariteit.
Vaak worden jongeren al vanaf hun middelbare opleiding

is het aantal afgestudeerden uit ‘maatschappelijke veilig-

aangeraden om te kiezen voor technische richtingen of
voor de zorg. Maar er zijn natuurlijk ook andere secundaire
richtingen, zoals rond handel en voeding. En zo is er in het
secundair technisch- en beroepsonderwijs het studiegebied

heid’ met bijna de helft gestegen. “Ook qua aansluiting
op de arbeidsmarkt doet die richting het vrij goed”, vertelt
Lindsey Marin, stafmedewerker monitoring bij VDAB.
“Je kan ermee solliciteren voor een job in de beveiligings- of

‘maatschappelijke veiligheid’, die overigens vooral manneEen
job als beveiligingsof bewakingsagent:
lijke scholieren
telt. Deze studie bevat
de opleiding ‘veilig-

bewakingssector. Maar de richting wordt ook vaak gebruikt

Beide opleidingen trekken overigens aan. Tegenover 2013

(WiVi)

Vaak worden jongeren al vanaf hun middelbare opleiding
aangeraden om te kiezen voor technische richtingen of
voor de zorg. Maar er zijn natuurlijk ook andere secundaire
richtingen, zoals rond handel en voeding. En zo is er in het

is het aantal afgestudeerden uit ‘maatschappelijke veiligheid’ met bijna de helft gestegen. “Ook qua aansluiting
op de arbeidsmarkt doet die richting het vrij goed”, vertelt
Lindsey Marin, stafmedewerker monitoring bij VDAB.
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in dit weekendkatern als elke
werkdag verspreid in je krant.
En natuurlijk op Jobat.be.
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Absoluut, en die opleiding wint ook aan populariteit.

BEDIENDE
Virtuele ADMINISTRATIEF
Jobbeurzen
BOEKHOUDING

LOGISTIEK ADMINISTRATIEF
BEDIENDE
“Je kan ermee solliciteren voor een job in de beveiligings- of
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administrator
met passie
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Maar
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wordt ook vaak gebruikt Voor de coördinatie van internationaal transport
lijke scholieren telt. Deze studie bevat de opleiding ‘veilig- om later bij de politie of brandweer aan de slag te gaan,

Ontmoet tientallen rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.
Check onze beurskalender!
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boekhouding, maandelijkse btw-aangiften, controle inkomende
nationaal
(omzet +/- 30 mio euro) die groene koffiebonen importeert
uit de productielanden rond de evenaar en exporteert naar
branderijen over gans Europa. Met ons gepassioneerd team
van een 10-tal werknemers, zorgen wij dagelijks voor een
sterke kwaliteit en een grote toegevoegde waarde voor
onze klanten. Onze bedrijfsvisie is gericht op duurzaamheid,
respect voor het pure product en het milieu en een focus
op lange termijnrelaties met klanten en leveranciers. Ter
ondersteuning van de sterke groei die wij de laatste jaren
kennen, zoeken wij een (m/v):
BRIZ COFFEE (www.brizcoffee.com), gevestigd in
KORTRIJK, is een jonge internationaal gerichte KMO
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respect voor het pure product en het milieu en een focus
op lange termijnrelaties met klanten en leveranciers. Ter
ondersteuning van de sterke groei die wij de laatste jaren
kennen, zoeken wij een (m/v):
INTERESSE? Stuur vandaag nog jouw motivatiebrief en cv
naar De Rouck & Verhellen,
Bloemistenstraat 11 bus 2, 8500 Kortrijk.
Tel. 056 20 50 53 - fax 056 20 52 86.
E-mail: vacatures@derouck.be - www.derouck.be.
Wij behandelen alle kandidaturen snel en strikt
vertrouwelijk.

facturen, aanmaken en opvolgen van betalingen, enz... Je onderhoudt
continu contacten met de bank voor kredietverzekeringen, voorschotten,
wisseltermijncontracten en swaps. Daarnaast ondersteun je ons trading-team
voor de opmaak en registratie van (aan- en verkoop)contracten en hou je
kostprijsberekeningen bij.

ADMINISTRATIEF BEDIENDE
BOEKHOUDING
Nauwkeurige administrator met passie voor cijfers

spilfiguur tussen rederijen en goederenbehandelaars enerzijds en klanten
en leveranciers anderzijds. Je volgt de logistieke beweging nauwkeurig op
en registreert deze correct in ons systeem. Je onderhandelt prijzen met
rederijen en controleert ingaande en uitgaande facturen en maakt de nodige
transportdocumenten op. Je rapporteert aan de logistieke verantwoordelijke met
wie je dagelijks nauw samenwerkt.

LOGISTIEK ADMINISTRATIEF
BEDIENDE
Voor de coördinatie van internationaal transport

PROFIEL: • Je beschikt over een bachelordiploma in een economische
PROFIEL: • Je beschikt over een bachelordiploma (bijv. logistiek, economie,
richting (bijv. accountancy) of bent gelijkwaardig door ervaring • Ervaring in
management, enz…) • Minimaal een eerste werkervaring in de logistiek is
boekhouding is een pluspunt • Je bent sterk analytisch en cijfermatig ingesteld
een pluspunt • Je bent een teamplayer met een goed organisatietalent • Je
FUNCTIE: Na een grondige inwerking, word je verantwoordelijk voor
FUNCTIE: Je wordt verantwoordelijk voor de dagdagelijkse organisatie van
• Je werkt stipt, nauwkeurig en efficiënt met een oog voor details en correctheid
denkt en werkt pro-actief en speelt flexibel in op wijzigende omstandigheden
de boekhouding, maandelijkse btw-aangiften, controle inkomende
nationaal en internationaal zee- en baantransport. Je bent onze interne
• Je bent een leergierige teamplayer die (minstens) vlot communiceert vlot in
• Je werkt nauwkeurig, efficiënt, kostenbewust en klantgericht • Je spreekt
facturen, aanmaken en opvolgen van betalingen, enz... Je onderhoudt
spilfiguur tussen rederijen en goederenbehandelaars enerzijds en klanten
het Nederlands en Engels.
minstens vlot Nederlands, Frans en Engels.
continu contacten met de bank voor kredietverzekeringen, voorschotten,
en leveranciers anderzijds. Je volgt de logistieke beweging nauwkeurig op
wisseltermijncontracten en swaps. Daarnaast ondersteun je ons trading-team
en registreert deze correct in ons systeem. Je onderhandelt prijzen met
AANBOD: • Een sterk groeiend en financieel gezond bedrijf in een internationale omgeving • Een servicegerichte visie in een toekomstgerichte en boeiende
voor de opmaak en registratie van (aan- en verkoop)contracten en hou je
rederijen en controleert ingaande en uitgaande facturen en maakt de nodige
branche • Uitdagende functies met reële verantwoordelijkheid binnen een jong team van professionals • Kansen om verder mee te groeien met het bedrijf en
kostprijsberekeningen bij.
transportdocumenten op. Je rapporteert aan de logistieke verantwoordelijke met
de functie verder uit te bouwen • Een vlotte teamspirit en aangename werksfeer met competente collega’s in een moderne workspace • Een rechttoe-rechtaanwie je dagelijks
nauw samenwerkt.
mentaliteit met snelle beslissingen • Aantrekkelijke loonvoorwaarden (o.t.k.) met extralegale
voordelen.
PROFIEL: • Je beschikt over een bachelordiploma in een economische
richting (bijv. accountancy) of bent gelijkwaardig door ervaring • Ervaring in
boekhouding is een pluspunt • Je bent sterk analytisch en cijfermatig ingesteld
• Je werkt stipt, nauwkeurig en efficiënt met een oog voor details en correctheid
• Je bent een leergierige teamplayer die (minstens) vlot communiceert vlot in
het Nederlands en Engels.

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

AANBOD: • Een sterk groeiend en financieel gezond bedrijf in een internationale omgeving •BISCUITS
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een nieuwe fabriek in TORHOUT wensen wij het
kaderteam te versterken met een (m/v)

TECHNICAL PLANT MANAGER
geautomatiseerd machinepark (ref. 126201)
DETREMMERIE NV gevestigd te BEVEREN-LEIE is gekend als een Belgisch fabrikant van kwalitatief
badkamermeubilair (70 werknemers). Dankzij originele ontwerpen in combinatie met aangepaste
materialen en productiemethodes kennen wij een sterke expansie en zoeken wij ter uitbreiding een
(m/v/x):

ONDERHOUDSTECHNIEKER

(ref. 120 106)

DE UITDAGING: Na een grondige introductie zal je instaan voor technische diagnoses en tussenkomsten ter oplossing van machinestoringen. Daarnaast zal je mee instaan voor de uitbouw van
het preventief onderhoud alsook voor diverse technische interventies o.a. onderhoud gebouwen,
wagenpark, investeringen, …
PROFIEL: • opleiding elektromechanica • ambitieus technieker met groeipotentieel • veelzijdige
interesse • teamplayer.
DETREMMERIE
NV gevestigd te BEVEREN-LEIE is gekend als een Belgisch fabrikant van kwalitatief

badkamermeubilair (70 werknemers). Dankzij originele ontwerpen in combinatie met aangepaste
AANBOD: • een gevarieerde functie voor een leergierig en all-round technieker • een autonome
materialen en productiemethodes kennen wij een sterke expansie en zoeken wij ter uitbreiding een
job met ruggensteun door ervaren collega’s • een sterk groeiend bedrijf dankzij een attractief
(m/v/x):

productengamma • uitstekende loonvoorwaarden (te bespreken).

ONDERHOUDSTECHNIEKER

Aanwerving exclusief begeleid door onze professionele HR-partner.

(ref. 120 106)

INTERESSE?
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en tussenvia Verdonck
Professional
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80
Menen
– Oostende
www.verdonckbv.be
het preventief onderhoud alsook
voor
diverse technische interventies o.a. onderhoud
gebouwen,
wagenpark, investeringen, …
PROFIEL: • opleiding elektromechanica • ambitieus technieker met groeipotentieel • veelzijdige
interesse • teamplayer.
AANBOD: • een gevarieerde functie voor een leergierig en all-round technieker • een autonome
job met ruggensteun door ervaren collega’s • een sterk groeiend bedrijf dankzij een attractief
productengamma • uitstekende loonvoorwaarden (te bespreken).

Aanwerving exclusief begeleid door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

De uitdaging: Je wordt eindverantwoordelijke voor de volledige productie (70 wkn,
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Profiel: • ondernemend ind. ing. elektromechanica of ba elektronica met relevante ervaring
• vertrouwd met geautomatiseerde productielijnen • de ambitie om mee te groeien met
een familiale bedrijvengroep • affiniteit met de voedingsindustrie is een sterk pluspunt.

TECHNICAL PLANT MANAGER

geautomatiseerd
machinepark
(ref.
126201)
Aanbod: • een autonome functie
met groeipotentieel
• een
jong managementteam

en een sterke technische knowhow • een solide groep gekend als een wereldwijd
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retail, …)productie
• een uitstekende
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je een centrale spilfiguur die garant staat voor een vlot verloop van de productie: continuïteit, rendement, optimale organisatie en personeelsinzet, aansturing van het preventief
Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
onderhoud, efficiënte problem solving, etc. Hiertoe werk je nauw samen
met de operatiooffice@verdonckbv.be
Aanwerving
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neel directeur
groepsniveau.
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door onze professionele HR-partner.

www.verdonckbv.be

Profiel: • ondernemend ind. ing. elektromechanica of ba elektronica met relevante ervaring
• vertrouwd met geautomatiseerde productielijnen • de ambitie om mee te groeien met
Menen – Oostende
een familiale bedrijvengroep • affiniteit met de voedingsindustrie is een sterk pluspunt.
Aanbod: • een autonome functie met groeipotentieel • een jong managementteam
en een sterke technische knowhow • een solide groep gekend als een wereldwijd
toeleverancier voor een nichemark (ijsfabrikanten, retail, …) • een uitstekende
en marktconform loonpakket + representatieve bedrijfswagen.

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

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

INTERNATIONAL SERVICE ENGINEER
(ref. 50 405)

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding zal je deels intern en deels ter plaatse
bij de klanten werken: • testing van nieuwe machines • opleiding in machinegebruik
aan internationale verdelers • ter plaatse opstarten en afstellen van machines • herstellingen uitvoeren. Hiertoe werk je dagelijks nauw samen met de productieleider
en de familiale directie.
Profiel: • ing/ba elektromechanica of A2 met relevante ervaring • contactvaardig en
klantvriendelijk • bereid tot geregelde (korte) verplaatsingen in het buitenland - gemiddeld één week per maand • meertalig N/E/F.
Aanbod: • een uitdagende technische omgeving met veel variatie • een nichebedrijf
gespecialiseerd in technisch maatwerk • een ongedwongen familiale werksfeer
• een up-to-date machinepark in een nieuwbouwatelier • een solide KMO met
een unieke knowhow • een aantrekkelijk marktconform loonpakket (te
bespreken) + dienstwagen.
Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80
www.verdonckbv.be

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

VERDONCK PROFESSIONAL PARTNERS bv
is vooral in West- en Oost-Vlaanderen gekend als een
deskundige partner op vlak van personeelsrekrutering,
psychologische screenings en organisatieontwikkeling.
Voor de vestiging in MENEN zoeken wij een (m/v):

MANAGEMENT ASSISTANT
communicatief bachelor

(ref. 124 506)

WWWWWWWWWW
Kortrijk zoekt een

Directeur Zorg (A5a-A5b)
Zet je Kortrijk mee op de kaart voor wat Zorg betreft?
> Je toont visie en ambitie in de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol
en innovatief zorgaanbod.
> Je zorgt voor verbinding binnen de teams actief in de directie zorg
en bouwt een netwerk uit met diverse partners.
> Je slaagt erin steeds het beste uit je medewerkers te halen en
toont een mooi evenwicht in mens- en resultaatgericht handelen.
Heb je interesse in het zorglandschap? Haal je graag het beste in
zowel jezelf als je team naar boven? Bekijk zeker ons aanbod en de
selectieprocedure op www.kortrijk.be/vacatures.
Bij Kortrijk staan we open voor diversiteit van de kandidaten zonder
onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele
voorkeur of eventuele handicap.
Bij vragen kan je terecht bij team HR:
vacatures@kortrijk.be
Ons aanbod voor deze job vind je op de website.
Solliciteren doe je digitaal via :
www.kortrijk.be/vacatures tot en met 21 februari 2021.

De uitdaging: Na een korte introductie zal je instaan voor: • de administratieve
follow-up van opdrachten en klanten • het agendabeheer en de mailcommunicatie
• het (telefonisch) onthaal en het databeheer van sollicitanten • de opvolging van
(digitale) mediacampagnes. Kortom, je wordt een administratieve spilfiguur die
garant staat voor een vlotte kantoorwerking.
Profiel: • communicatief bachelor • multitasker met vlot organisatietalent • ITminded • sterke interesse in personeelsrekrutering en -selectie.
Aanbod: • een grote diversiteit in taken en contacten • een dynamische KMOspirit • een professionele organisatie • een stevige regionale reputatie
• marktconforme loonvoorwaarden.
Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80
www.verdonckbv.be

Kortrijk
Vaartstraat 25
056 225 880
Gent
Kortrijksesteenweg 1099

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE
IN ZEE GAAT.

093 108 339
www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be

Menen – Oostende

cv Kleine Landeigendom bouwt en verkoopt sociale woningen
HR-MANAGER
en kavels in 19 gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg. Daarnaast bemiddelt

 zijJegesubsidieerde
stuurt en coördineert
HR-projecten
over
groep worden
uitgerold.
sociale
leningendievan
dedeVlaamse
overheid.

Je biedt inhoudelijke en juridische ondersteuning aan de
personeelsadministratie
en geeft advies
Met
het oog op de pensionering
van bij
devragen.
directeur kijkt het bestuur uit naarDe
eenfamiliale groep Stadsbader, met hoofdzetel in Harelbeke
 even
Je wordt
de contactpersoon
gedreven
opvolger. van de syndicale partners.
en diverse sites in Vlaanderen, is een vaste waarde in de
www.kleinelandeigendom.be

Je bouwt op een team van HR-medewerkers waarop je kan rekenen.
aannemingswereld op vlak van infra, bouw en technieken. De firma
groeide over de jaren heen uit tot een organisatie van een 1200tal medewerkers en een omzet van meer dan 370 miljoen euro.
BIM MODELLEUR

D I R E C T E U R

JOUW OPDRACHT:

Individueel of samen met andere modelleurs werk je aan een brede waaier van
uitdagende projecten. Je staat in nauw contact met diverse partijen zowel binnen
JOUW PROFIEL:
onze eigen organisatie als met externe partijen.

Werken voor Stadsbader


Een aangename werksfeer binnen een dynamisch team.

 Meewerken
de verdere
groei
van
ons sterk
bedrijf.
• Algemene en dagelijkse leiding over de hele organisatie.
• Opleiding: licentiaats- of masterdiploma of een diploma
van het aan
hoger
onderwijs
van
2 cycli
dat gelijkgesteld
Afdeling Technieken
 Een professionele en sterke omgeving met veel ervaring.
• Vertegenwoordiging van de organisatie
bij externe instanties.
werd
met
universitair
onderwijs.

Vanuit jouw technische achtergrond maak je per project een 3D-model op in
 Persoonlijk en professioneel verder groeien via onze
• Beheer en verdere uitbouw van de organisatie in nauw overleg
• Ervaring: relevante leidinggevende ervaring, bij voorkeur
in eenAcademy.
sociaal gerichte organisatie.
Stadsbader
het tekenpakket BIM 360/Revit.
met de raad van bestuur.
kenmerken
en vaardigheden: sterke
en integerestaat
persoonlijkheid,
mensentoekomstgerichte,
kunnen motiveren,
 Stadsbader
borg voor duurzame,

Vanuit het 3D-model maak•jeBelangrijkste
uitvoeringsplannen
op in AutoCAD/StabiCAD.
• Eindverantwoordelijkheid voor de interne controle, efficiëntie
analytisch denken, succesvol onderhandelen, visie op
lange termijn
kunnen ontwikkelen,
langdurige
en innoverende
projecten metleervaardig.
exclusief
kwaliteitslabel.
en accurate afhandeling van dossiers. Afdeling Prefab
• Kennis: principes van financieel en administratief
beheer, basiskennis bouwkunde en stedenbouw,

Vanuit
jouwraad
bouwkundige
achtergrond
bouw
je per project
eenExcel,
3D-model
op in PowerPoint ...)
• Uitvoering van de beleidsbeslissingen
van de
van
gebruikelijke
software
(Word,
Outlook,
het tekenpakket Tekla Structures.
bestuur.
• Rijbewijs: B (of ruimer).
Interesse?

Vanuit
3D-model maak je uitvoeringsplannen op en ben je tevens
• Bijdragen aan de visieontwikkeling,
aan het
strategische
verantwoordelijk
voor
de
opmaak
van
productieplannen
voor
de
prefab
AANBOD:
Stuur cv met motivatiebrief naar
planning en netwerkvorming.
info@ago.be
betonelementen.
• Adviseert, ondersteunt en faciliteert de
voorzitter en de
• Vaste betrekking met eindverantwoordelijkheid in een belangrijke sociale en stabiele organisatie.
leden van de raad van bestuur.
• Verloning: aanvangssalaris volgens barema A 211, met overname van anciënniteit
volgens
ervaring.
Meer info nodig?
Belrelevante
naar
CORPORATE
FINANCE
MANAGER
• Finaal aanspreekpunt bij interne en externe
aangelegenheden.
228064 - 09 2811386
- 02 5112000
• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, 056
maaltijdcheques,
bedrijfswagen.


Als verantwoordelijke van het financieel management stuur je verder de

Deze vacatures vind je ook op

JOUW UITDAGING?
financiële processen.
www.ago.be
Informeer (011
45 91een
ookcoördinerende
buiten de kantooruren)
en solliciteer
en cv) bij Dullers Advies uiterlijk op 22 februari 2021:
 25
Je krijgt
rol in de opstart
van nieuwe (brief
projecten.
Ago International garandeert een discrete en snelle behandeling van je kandidatuur. Elke kandidaat
per brief: Zolderstraat
3510
Kermten- via
e-mail: inzicht
info@dullers-advies.be
ontvangt binnen de 24 uur antwoord. De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago

Vanuit 17
jouw
financieel
economisch
geef je het financieel beleid
International.
www.dullers-advies.be
Met valabele kandidaten
maken we snel een afspraak voor een eerste kennismaking en
gedachtewisseling.
verder vorm.

Deze week:

Budé Containerbouw is gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van containers voor de
meest uiteenlopende toepassingen zoals werken, wonen, evenementen, opslag van materiaal
en omkasting van technische installaties. Budé is dé expert in het ontwerpen en uitvoeren
van projecten op maat van de klant maar verkoopt uiteraard ook standaardoplossingen
voor ieders behoefte. Het bedrijf ligt op een gloednieuw ontwikkeld industrieterrein in
Rotem, deelgemeente van Dilsen-Stokkem. Om ons productieteam te versterken bij het
realiseren van het groeiend aantal projecten zijn wij dringend op zoek naar een (m/v):

HALF-AUTOMAAT LASSER die met succes een volwaardige lasopleiding
heeft gevolgd en reeds een eerste werkervaring als lasser achter de rug heeft.

VOORBEREIDER die ijzersterk is in de volgende taken: knippen, plooien,

zagen, laserbranden.

MEDEWERKER VOOR DE AFDELING AFWERKING

met een diploma A2 elektriciteit op zak of die een BA5-opleiding wil volgen. Je
bent een kei in de volgende taken:
• Installatie en herstelling sanitair en elektriciteit
• Plaatsing van wanden, parket, vinyl en andere afwerkingsmaterialen
Heb je zin om ons team te vervoegen? Ben jij degene die wij zoeken?
• Je hebt de nodige beroepsopleiding gevolgd.
• Je hebt een eerste werkervaring achter de rug.
• Je kan zelfstandig en goed georganiseerd werken.
• Je kan vlot en nauwkeurig planlezen.
• Indien je houder bent van het VCA-diploma, is dat zeker een pluspunt.
• Je woont op een haalbare afstand van het bedrijf in Dilsen-Stokkem.
Wat mag je verwachten van Budé?
• Meewerken aan de realisatie van uitdagende en diverse projecten.
• Werken bij een vooruitstrevende firma met marktleiderspositie.
• Familiebedrijf met open sfeer en laagdrempeligheid.
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, ecocheques
Geboeid door deze functie?
• Stuur een e-mail met jouw CV en motivatiebrief naar hilde.bude@bude.be.
• Voor vragen kan je bellen naar het algemeen nummer 089/758 271.

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

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


Studierichting veiligheid in het middelbaar
DESKUNDIG MEDEWERKER

Een
job als beveiligings- of bewakingsagent:
kan je daar
CULTUURFUNCTIONARIS
M/V
niveau
Bv
•
contractueel
verband
•
deeltijds
(19/38)
•
eigenlijk op school voor studeren?
brutomaandsalaris van minimum € 1.254,97
Absoluut,
en diemedewerker
opleiding
wint ook aan
populariteit.
Functie: de deskundig
cultuurfunctionaris
is het
aanspreekpunt inzake
lokale cultuurbeleving. De focus van de functie ligt op het opvolgen van de werking

Vaak
worden
jongeren al aanbod
vanaf voorstellingen)
hun ligings- en
ofhet
bewakingssector.
cultuurhuis
(aankoopbeleid,
promoten van de Maar
lokale de
cultuur.
Hiertoe
zet
de
medewerker
projecten
op, houdt
de vinger
pols in het
middelbare opleiding aangeraden om richting
wordt
ook aan
vaakdegebruikt
om
werkveld
begeleidt
de lokale
cultuurzoeker.
te
kiezenenvoor
technische
richtingen
later bij de politie of brandweer aan
Specifieke
minstens
houder
zijn van
of geof
voor de aanwervingsvoorwaarden:
zorg. Maar er zijn natuurde slag
te gaan,
eneen
dusdiploma
als voorbereituigschrift dat toegang geeft tot niveau B (Bachelor) • voldoen aan de nationaliteitslijk ook andere secundaire richtingen, ding op die specifieke opleidingen.”
vereiste zoals bepaald in artikels 5 en 6 van RPR lokaal bestuur Tessenderlo • in het
(WiVi)
zoals
rond
en voeding.
En zo
bezit zijn
vanhandel
een rijbewijs
B • deeltijds
werken • slagen in een wervingsexamen.
is er in het secundair technisch- en
Ons aanbod:
beroepsonderwijs
het studiegebied Solliciteren op de volgende manieren:
maaltijdcheques
(€
8,00
per volledig
‘maatschappelijke veiligheid’,
die ove- - Solliciteer online via de website op
tessenderlo.hro.be.
gewerkte dag) • vergoeding verplaatsinrigens
vooral
mannelijke
scholieren
- Verstuur het sollicitatieformulier
gen met de fiets/te voet/openbaar versamen met een uittreksel uit het straftelt.
studie
bevat
opleiding
voer Deze
• werken
volgens
een de
flexibel
uurregister, een kopie van het vereiste
rooster
•
hospitalisatieverzekering
na
1
‘veiligheidsberoepen’ en ‘integrale
diploma en een kopie van het rijbewijs
jaar • gunstig verlofstelsel • mogelijkheid
veiligheid’.
aangetekend naar het college van
om maximum 15 jaar relevante ervaring
uit de privésector mee te rekenen.

Beide
opleidingen trekken overigens
Wervingsprocedure:
- Schriftelijke
proef:
aan.
Tegenover
20131 maart
is het 2021;
aantal afplaats wordt later meegedeeld.
gestudeerden uit ‘maatschappelijke
- Mondelinge proef: 18 maart 2021 (het
veiligheid’
metbekendgemaakt
bijna de helft gestegen.
uur zal later
worden).
In gemeentehuis
Tessenderlo,
Markt
“Ook
qua aansluiting
op de arbeids15a,
3980
Tessenderlo.
markt doet die richting het vrij goed”,
Indien er
meer dan
30 kandidaten
vertelt
Lindsey
Marin,
stafmedewerker
solliciteren, zal er een preselectie
monitoring
bij VDAB.
“Je kanproef.
ermee
voorafgaan aan
de schriftelijke
solliciteren voor een job in de bevei-

burgemeester en schepenen, Markt
15a, 3980 Tessenderlo.
Kandidaturen ten laatste op zondag
21/02/2021 indienen. Datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs telt.
Bijkomende inlichtingen (sollicitatieformulier, functieomschrijving,
algemene info) kan je bekomen
bij de personeelsdienst op
personeelsdienst@tessenderlo.be
of 013 35 33 56.

VACATURES
Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil je werken in een unieke internationale
omgeving waarin je jezelf kan blijven ontwikkelen? Lees dan zeker verder,
want Terhills Resort by Center Parcs is op zoek naar collega’s.
LRM (Limburgse Reconversie Maatschappij) is momenteel druk bezig om samen met
de Center Parcs Europe Group een nieuw luxe vakantieresort met 250 watervilla’s
te bouwen in Dilsen-Stokkem. De verwachte opening is voorzien voor mei 2021. Dit
kleinschaligere resort ligt in een inspirerende natuurlijke omgeving. Hiervoor zijn we
momenteel op zoek naar invulling voor de volgende functies:

 FLOORMANAGER POOL
 REDDER
 FLOORMANAGER LEISURE
 MEDEWERKER ANIMATIE
 MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST
 ONDERHOUDSTECHNIEKER
terhills.be
Bekijk de gedetailleerde functieomschrijvingen op www.terhills.be. Vacatures met betrekking tot Guest Services (Security), Housekeeping, Groendienst en Catering zullen worden
ingevuld door onze externe partners (zie website).
Wat kan je bij ons verwachten?
Een uitdagende job binnen een informele werkomgeving. Bij Terhills Resort is geen dag hetzelfde en elke medewerker heeft een directe, onmisbare impact op de vakantiebeleving van
onze gasten. Zo druk jij je stempel op het succes van ons park.
Interesse in één van bovenstaande vacatures?
Stuur ons je cv via join-the-team@terhillsresort.be! Gelieve duidelijk te vermelden voor welke functie je solliciteert.
We staan ook open voor samenwerkingen via flexijobs, extra’s of studentencontracten. Stagiair(e)s mogen zich
eveneens melden.

terhills.be

Hansea is in Vlaanderen de grootste speler in personenvervoer over de weg en is actief in de openbare
busdiensten (De Lijn), school- en personeelsvervoer en autocarreizen. Samen met haar 1.320 medewerkers
en een moderne vloot van 850 voertuigen zorgt Hansea elke dag voor kwalitatief en veilig vervoer.

GEMEENTE AS,
KLEIN IN OMVANG,
GROOTS IN DENKEN!

Onze bedrijven in Heusden-Zolder (Reizen De Valk), Pelt (R. Melotte & C°) en Lanaken (Heidebloem) willen hun
garage-team versterken met een ervaren

HELP JIJ ONS MEE GROEIEN?

ONDERHOUDSTECHNIEKER/MECANICIEN

AFDELINGSHOOFD RUIMTE
managementfunctie / niveau A1a-A3a /
voltijds 38/38 / contractueel / master /
min. 2 jaar leidinggevende ervaring
• Visionair in openbare ruimte?
• Meedenker in milieu?
• Dynamisch in mobiliteit?

PROFIEL: • Je hebt uitgebreide ervaring in automechanica en elektriciteit. Ervaring met het onderhoud en de diagnose
van bussen of vrachtwagens is een troef. • Je staat mee in voor preventief onderhoud en depannages in eigen regio.
• Je kan defecten aan een voertuig analyseren en herstellen.
AANBOD: • Een toffe en afwisselende job in een modern en goed uitgerust bedrijf. • Een competitieve verloning, een
hospitalisatieverzekering en een gratis abonnement van De Lijn. • De kans om het rijbewijs D te behalen.
INTERESSE? Bezorg ons je gegevens via jobs@hansea.be of neem zelf contact op met het bedrijf van je keuze.

www.hansea.be/jobs

Reizen De Valk (Heusden-Zolder)
marleen.everts@hansea.be
R. Melotte & C° (Pelt)
chantal.deplechin@hansea.be
Heidebloem (Lanaken)
philippe.samyn@heidebloem.be

Reizen De

Scan en
ontdek meer!

GOA MILIEU DUURZAAMHEID - MOBILITEIT

Valk

voltijds 38/38 / contractueel /
niveau B1-B3

www.as.be/vacatures
@gemeenteas

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

Sales Engineer

Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant
Functie en verantwoordelijkheden

Oudsbergen
40 medewerkers
6 miljoen euro omzet
www.epa-nv.com

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 middenspanningsinstallaties 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 organisatiestructuur met ruimte voor onderzoeks- en uitvoeringsprojecten, kwaliteitsvolle oplossingen aanbiedt.

Informeren, overleggen of solliciteren?

1.
2.
3.
4.
5.

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

Technische ba/ma met
ervaring in industriële
elektriciteit

Relatiebouwer

Commerciële
b2b-ervaring

Resultaatgericht

Grondige kennis
elekriciteit/elektrotechniek

Boeiende
projecten

Bijscholing
nieuwste
technologieën

Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

directeur PCVO Moderne Talen Hasselt
Het Provinciaal Volwassenenonderwijs organiseert opleidingen in 7 gemeenten in Limburg
(Hasselt, Maasmechelen, Bilzen, Voeren …) en dit in twee centra: het PCVO Moderne Talen en
het PCVO Limburg, beide ontstaan in het kader van een schaalvergroting.
Het PCVO Moderne Talen organiseert een zeer uitgebreid en flexibel aanbod Nederlands als
tweede taal. Het organiseert, als bijkomende vestigingsplaats van het PCVO Limburg, ook
16 andere talen: Spaans, Portugees, Grieks, Deens, Zweeds, Chinees, Arabisch …

Open en
snelle
communicatie

Ondernemend
team

Aanwerving
exclusief
begeleid door

Het Provinciaal Onderwijs Limburg zoekt een gedreven collega voor de functie van:

#limburgbevacatures

Enthousiast

Netwerken

Aantrekkelijk
salarispakket
met firmawagen

Het Provinciaal Onderwijs Limburg staat voor een kwaliteitsvol en betaalbaar
onderwijs. Het speelt flexibel in op de hedendaagse maatschappelijke
ontwikkelingen met een breed aanbod aan opleidingen, met respect voor
eigenheid, waardering van inzet, creativiteit en betrokkenheid en het streven naar
het welbevinden van elke leerling/cursist.

Diplomavoorwaarde en aanbod
• Ten minste Master en bewijs pedagogische bekwaamheid
• Minimumwedde 4 433,61 euro / maximumwedde 7 059,48 euro
(= geïndexeerde brutomaandwedde op 1 januari 2021)
• Tijdelijke aanstelling met ingang van 1 april 2021

Ambitieus

Wat heeft EPA NV u concreet te bieden?

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

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.

Oplossingsgericht

Provincie
Limburg
hier groeien ideeën

Solliciteren
Mail je kandidatuur met motivatiebrief, een uitgebreid cv
met pasfoto en je diploma’s, uiterlijk vrijdag 5 maart 2021,
vóór 10 u. ’s morgens aan chris.vanhoeck@limburg.be.
Meer info:
www.limburg.be/vacatures of 011 30 58 58.
Het provinciebestuur als werkgever selecteert op basis van je
competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst,
geloof of handicap.

www.limburg.be/vacatures

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt, BE

limburg.be/vacatures

Lanaken is een groene gemeente met veel ongerepte
natuur in het centrum van het Euregiogebied.
De gemeente werkt intensief aan economische
ontwikkeling, aangenaam wonen en toeristische
promotie. Het centrum heeft een stedelijk karakter
en er is een divers cultureel en sportaanbod. De
gemeente Lanaken telt ongeveer 26.000 inwoners.
Onze 280 medewerkers van gemeente en OCMW
zorgen dagelijks voor een optimale dienstverlening
voor de burger. Om ons team leefomgeving te
versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een:

Hogeschool PXL
heeft
volgende vacatures

DIENSTHOOFD
BIBLIOTHEEK 2.0

Medewerker overheidsopdrachten/verzekeringen

(Multimediaal Leercentrum)

voltijds - onbepaalde duur - niveau C1-C3

ONDERZOEKER
LOGISTIEK

Bekijk
onze vacatures:

www.pxl.be/jobs

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van dossiers inzake overheids
opdrachten (werken, aankopen en diensten). Dat gaat van de aankoop van een
kantoorkast tot de aanleg van een straat of het aanstellen van een studiebureau.
Je doet dat samen met je 2 andere collega’s van de dienst Overheidsopdrachten.
• Je beheert de verzekeringen voor de gemeente, het OCMW en het AGB, zoals burgerlijke
aansprakelijkheid, brandverzekeringen, verzekeringen voor voertuigen enz. Je onderhoudt
de contacten met verschillende makelaars en bent verantwoordelijk voor de juiste
afhandeling van schadedossiers en de verificatie van de te betalen premies. • Je werkt
rechtstreeks onder het diensthoofd Juridische Zaken. • Je werkt rechtstreeks onder het
diensthoofd Juridische Zaken.
Profiel: • Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig. • Je kan
zelfstandig en in team werken. • Je bent een nauwkeurige werker en beschikt over goede
administratieve vaardigheden. • Je hebt bij voorkeur enige kennis van het werkveld en bent
bereid om je hier nog verder in te verdiepen. Dat is zeker noodzakelijk voor de wetgeving
voor overheidsopdrachten. • Je bent klantvriendelijk en correct in het werk dat je aflevert.
• Je bent loyaal en verantwoordelijk. • Je hebt goede onderhandelingsvaardigheden en
je weet het evenwicht te bewaren tussen verschillende belangen.
Aanbod: • Aanstelling met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor 38 u./week.
• Verloning volgens barema (voltijds brutomaandloon: min. € 1.927  max. € 3.527),
aangevuld met maaltijdcheques en een gratis hospitalisatieverzekering. • Administratieve
job met opleidingsmogelijkheden in een stabiele werkomgeving.

Het Stadsbestuur van Herk-de-Stad gaat over tot de aanwerving van een

MEDEWERKER PERSONEEL
Voltijds - contract onbepaalde duur - aanleg werfreserve

Functie: • Onder leiding van de personeelsverantwoordelijke meewerken aan de uitvoering
van een hedendaags personeelsbeleid voor de gemeente en het OCMW • Efficiënt beheer
van de personeelsdossiers • Verloven en afwezigheden registreren • Instaan voor een
correcte loonadministratie • Zorgen voor een klantgerichte werking en vlotte communicatie
• Personeelsactiviteiten organiseren
Profiel: • Je hebt een diploma secundair onderwijs of gelijkgesteld • Je volgde een gerichte
vorming, training of opleiding op het vlak van personeelsadministratie of je hebt minstens
1 jaar relevante beroepservaring binnen een personeelsdienst of een administratieve dienst van
een lokaal openbaar bestuur • Je weet van aanpakken en neemt initiatief • Je werkt zelfstandig,
stipt en plichtsbewust en je bent discreet • Je bent bereid de nodige kennis te verwerven en
up-to-date te houden • Je bent dienstverlenend en communicatief ingesteld
Aanbod: • Een salarispakket op C-niveau: hierbij kan tot 10 jaar relevante ervaring uit de
privésector of als zelfstandige in aanmerking genomen worden • Een uitgebreide en flexibele
vakantieregeling, maaltijdcheques, fietsvergoeding ...
Interesse? Stuur je kandidatuur - met cv en een kopie van het gevraagde diploma - naar het
College van Burgemeester en Schepenen, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad of mail naar
secretariaat@herk-de-stad.be (vraag om een ontvangstbevestiging). Je kan je kandidatuur
indienen tot 4 maart 2021. Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.
Voor meer informatie, surf naar www.herk-de-stad.be/vacatures
of contacteer de personeelsdienst via 013 78 09 56 of personeel@herk-de-stad.be.

Wij zijn op zoek naar een
PLOEGLEID(ST)ER TUINONDERHOUD
Sociale Economie
Je geeft, als meewerkend ploegleider, leiding aan 3 à 4
medewerkers. Samen met je team sta je in voor tuinonderhoud bij
particulieren, bedrijven en gemeenten.

JOUW PROFIEL:
ONS AANBOD:
- Een degelijke vaktechnische kennis qua
- Voltijdse arbeidsovereenkomst van
tuinonderhoud
onbepaalde duur
- Ervaring in het aansturen van personen met
- Loon overeenkomstig PC 327.01
een afstand tot de arbeidsmarkt
SOLLICITEREN
Jouw motivatiebrief en cv stuur je ten laatste 15 maart naar marylene@swdeposthoorn.be
Meer informatie: 0474-05 75 80

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.

Interesse in deze job? Stuur je sollicitatiebrief met cv en diploma vóór 1 maart
2021 naar College van Burgemeester en Schepenen, Jan Rosierlaan 1,
3620 Lanaken of via mail naar personeelsdienst@lanaken.be. Geldige
kandidaten worden uitgenodigd voor selectieproeven.
Meer info? Mail naar personeelsdienst@lanaken.be of bel 089 730 746.

Het gemeentebestuur van Alken zoekt:

1 voltijdse contractuele deskundige
ruimtelijke ordening voor onbepaalde duur.

De aanwervingsvoorwaarden en meer informatie kan je vinden op www.alken.be/solliciteren
Ben je geïnteresseerd?
Bezorg ons dan jouw motivatiebrief, CV en kopie van diploma uiterlijk op 28/02/2021
via greta.boussu@alken.be
Bijkomende info: Greta Boussu, personeelsdienst, tel. 011/59 06 86
Deze vacature staat ook open voor personen met een beperking. Er kan een preselectie gebeuren op basis van de
sollicitatiebrief en het CV. Het examen bestaat uit een mondelinge en een schriftelijke proef.

Alken brouwt aan de toekomst, misschien samen met jou?

www.alken.be

Goesting in een nieuwe job? Kom werken bij Winfera!
Wij zijn dringend op zoek voor onze ramen en deuren naar:

Plaatsers

voor onze vestigingen in Hasselt en/of Tongeren.

Herken je je hierin?
• Je hebt ervaring in de schrijnwerkerij: uitbreken, plaatsen
en afwerken van ramen en deuren: piece of a cake!
• Je bent altijd nauwgezet met oog voor detail: je bent een
topper in afkasten, tabletten leggen, afstellen… no limits!
• Je collega’s waarderen je uitgesproken hands-on
mentaliteit en je gedrevenheid voor een perfect
eindresultaat: #oneteam
• Klanten gelukkig maken is je streefdoel
Dan begrijpen wij niet waarom we nog geen
kennis hebben gemaakt!!
• Wij bieden een ongelofelijk mooie kans in een
mooi en stabiel bedrijf met toffe collega’s die net als jij,
correct en op tijd betaald worden, ook de overuren
• We laten je werken dicht bij huis, in een familiale sfeer
• En geven je de kans je verder te ontplooien met
innovatieve producten en technieken
Heb je al een teammaatje? Jullie zijn ook welkom per twee!

Let’s talk!!

Bel Patrick op het nummer
0473 28 02 01
of mail naar laura@winfera.be
Meer info op www.winfera.be

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 sociaalagogisch 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.

‘t Loopt hier vol
managers! Maar
wie werkt hier dan?!

Stad Dilsen-Stokkem gaat over tot de
aanwerving van:

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 DilsenStokkem, 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

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)

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

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

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

CALCULATOR (M/V)
Functieomschrijving

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.

Uw opdracht :
• Nieuwe projecten analyseren;
• De bouwkosten berekenen op basis van een ondertekend
project;
• De meetstaten indien nodig aanpassen.
Uw profiel :
• Een bachelordiploma in de bouw, architectuur of gelijkwaardig
door ervaring;
• Een sterk analytisch vermogen hebben;
• Interesse hebben in kostenberekeningen;
• Dynamisch, punctueel en ambitieus zijn;
• Gemotiveerd zijn.
Ons aanbod :
• Een aantrekkelijk loon + maaltijdcheques;
• Een contact van onbepaalde duur;
• Voltijds of de mogelijkheid voor deeltijds;
• De kans om deel uit te maken van een bedrijf in volle groei;
• Thuiswerk of vanuit onze kantoren volgens uw voorkeuren.
Heeft u interesse?
Stuur dan uw cv en met motivatiebrief naar
sollicitatie@woningencompere.be met de vermelding
« calculator ».

Woningencompere.be

Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

Zin in een
TOPJOB IN HR?

Een ruzie onder pubers? Een moeilijke studiekeuze?
Belangrijke levenskeuzes voor de boeg (zo leek het
toch op dat moment)? Vrienden konden altijd al bij
jou terecht voor een luisterend oor én advies. Want jij
voelt aan wat mensen nodig hebben. Toen al. En nu
nog steeds. Talenten aan een job helpen die hen op
het lijf geschreven is, is dan ook een job die op jouw
lijf geschreven is. Als HR-consultant kan jij he-le-maal
jezelf zijn.

Goesting in de match
van jouw leven?

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

