
WELKE STUDIERICHTINGEN DOEN HET GOED OP DE ARBEIDSMARKT? 

Vijf succesfactoren
voor die fijne job

Welke studierichting moet je als jongere kiezen om een (goede) kans te maken 
op een (al even goede) job? Met deze vijf tips kom je al een heel eind.

“Van wie zonder
(secundair) diploma op
de arbeidsmarkt komt,
zit 30 procent een jaar
later nog zonder werk.

Met een hoger diploma is 
dat slechts 3 procent”

1. HAAL EEN DIPLOMA
Dat is alvast de eerste stap. Want onderschat ook 
anno 2021 nooit de waarde van een diploma. “Het 
is jouw toegangsticket tot de arbeidsmarkt”, bena-
drukt Lindsey Marin, stafmedewerker monitoring 
bij VDAB en medeauteur van het Schoolverlaters- 
rapport. Ze haalt twee cijfers aan die het belang 
van het diploma duidelijk aantonen: van wie zon-
der (secundair) diploma op de arbeidsmarkt komt, 
zit 30 procent een jaar later nog zonder werk. Met 
een hoger diploma is dat slechts 3 procent.
Jongeren zonder diploma zijn ook de eerste 
‘conjunctuurslachtoffers’. “Bij een crisis zijn ze vaak 
de eersten die moeten vertrekken. En als de eco-
nomie weer aantrekt, blijken ze dikwijls de laatsten 
die worden aangeworven”, benadrukt Marin.

2. EEN (HOGER) DIPLOMA IN TECHNIEK
Technische beroepen staan al jaren prominent op 
de lijst van knelpuntberoepen. En ook bij techni-
sche en beroepsopleidingen blijkt voortstuderen – 
in de vorm van een zevende specialisatiejaar – zijn 
vruchten af te werpen. “Bij technische richtingen op 
zes jaar bijvoorbeeld zit gemiddeld 10 procent na 
een jaar nog zonder werk, maar na een zevende 

jaar halveert dat percentage naar 5 procent”, stelt 
ze. “Dat komt omdat je je verder specialiseert in 
een vak én tegelijk meer werkervaring opdoet.”

3. STUDEREN VOOR ZORGBEROEP
Kiezen jongens vooral voor technische richtingen, 
dan gaan meisjes eerder voor de zorg. “Dat is een 
sector die veel mensen nodig heeft en daar kiezen 
inderdaad vooral vrouwen voor. Het zijn net deze 
opleidingen die goed uitstromen”, geeft Marin aan. 
De verpleegkundige, vandaag helemaal bovenaan 
de lijst van knelpuntberoepen van VDAB, is hier 
een goed voorbeeld van, al zijn er uiteraard nog 
heel wat andere zorgberoepen. “Ook in de zorg 
speelt overigens de meerwaarde van zo’n zevende 
specialisatiejaar, denk maar aan richtingen zoals 
thuis- of bejaardenzorg.”

4. UNIEF OF HOGESCHOOL
Een diploma aan de universiteit of hogeschool is 
gemiddeld bekeken een (erg) goede investering. 
Van de jongeren die op de arbeidsmarkt versche-
nen met een diploma van het niveau master of pro-
fessionele bachelor, is slechts 3 procent een jaar 
later nog werkloos.

Natuurlijk verschillen die diploma’s onderling van 
elkaar qua kansen op de arbeidsmarkt. Naast de 
STEM-richtingen, zoals ingenieurs, doen ook ande-
re diploma’s het goed. “Ik denk bij de masters bij-
voorbeeld aan economie, handelswetenschappen 
en rechten, richtingen met een ruime inzetbaarheid. 
En bij de bachelors aan handelswetenschappen, 
bedrijfskunde en dus ook gezondheidszorg.”

5. IETS WAT JE GRAAG ZOU DOEN
Weet dat studeren niet stopt aan de schoolpoort, 
want ook tijdens je loopbaan moet je bijblijven op 
het vlak van kennis en competenties. Mede hierom 
is de keuze met het hart misschien wel de belang-
rijkste raad die Lindsey Marin meegeeft aan jonge 
mensen. “Studeer vooral voor iets wat je graag 
doet.”

William Visterin

Het volledige artikel/interview lees je op jobat.be/ 
actua of in de eerste editie van Go for happy 
Magazine, op 27 februari bij De Standaard, op 
1 maart bij Het Nieuwsblad en online op jobat.be/
GFH.

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



Heb jij interesse in één van de vacatures?
Stel je ten laatste op 11 maart 2021 kandidaat via 
www.steenokkerzeel.be/vacatures en wie weet word jij 
binnenkort onze nieuwe collega! Heb je geen computer of 
smartphone of kan je er (nog) niet zo vlot mee werken, dan 
kan je de Personeelsdienst altijd contacteren via 02 254 19 12 
of personeel@steenokkerzeel.be. Wij helpen jou graag verder! 
Opgelet: enkel volledige kandidaturen worden aanvaard.

Meer info? De volledige informatiebrochure over deze 
functies en het inschrijvingsformulier vind je terug op 
www.steenokkerzeel.be/vacature. 

Wij voeren een personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit. 
Je kans om aangeworven te worden, hangt niet af van je leeftijd, 

geslacht, afkomst, geloof, geaardheid, handicap …

Afdelingshoofd 
personeel & organisatie 
(A1a-A3a) (voltijds – statutair)
onbepaalde duur

Je hebt de dagelijkse leiding over de afdeling (onthaal, 
onderwijs, secretariaat en personeel) en je stuurt deze 
strategisch aan. Je draagt zorg voor het ontwikkelen van 
het beleid en bent verantwoordelijk voor de uitvoering. 
Je staat in voor de coördinatie van organisatiebrede 
projecten en bevordert de kwaliteitszorg.

Profi el: masterdiploma, in combinatie met 5 jaar 
relevante beroepservaring, waarvan minimum 2 jaar 
in een leidinggevende functie.

Salaris: bruto voltijdse maandwedde 
min. € 3.017,73  - max. € 5.099,68

Bibliothecaris
(B1-B3) (voltijds – contractueel)
onbepaalde duur

Je staat in voor de dagelijkse leiding en het goed 
beheer van de openbare bibliotheek. Je implementeert 
een bibliotheekbeleid als onderdeel van het lokale 
vrijetijdsbeleid en werkt vanuit de bibliotheek en vanuit 
de dienst vrije tijd een gevarieerd vrijetijdsaanbod uit. 
Je zorgt ook mee voor de promotie van het aanbod en 
de activiteiten van de bibliotheek.

Sporadisch avond- of weekendwerk schrikt je niet af.

Profi el: bachelordiploma. 

Salaris: bruto voltijdse maandwedde 
min. € 2.509,94  - max. € 4.229,18

Jeugdfunctionaris
(B1-B3) (voltijds – contractueel)
onbepaalde duur

Je beschikt over een goede kennis van jeugdwerk. Je 
houdt de vinger aan de pols wat betreft de noden en 
wensen van jongeren.  

Je bent de bezieler van de jeugdraad. Je ontwikkelt, 
initieert en volgt het lokale jeugdbeleid op. Je zet 
jeugdwerkinitiatieven op en biedt je doelgroep alle 
kansen op vrijetijdsbesteding en inspraak.

Ben je bovendien ook administratief sterk en een kei in 
organiseren, dan ben jij de kandidaat die we zoeken.

Sporadisch avond- of weekendwerk schrikt je niet af.

Profi el: bachelordiploma.

Salaris: bruto voltijdse maandwedde 
min. € 2.509,94  - max. € 4.229,18

Seizoenarbeiders voor de 
gemeentelijke groendienst
(D1-D3) (voltijds)
bepaalde duur 01-04-2021 tot en met 31-10-2021

Om ons team te versterken werft het bestuur zes 
groenarbeiders aan, die o.a. zelfstandig moeten 
aanplanten, hagen scheren en gras afrijden. 
Plantenkennis en kennis van snoeitechnieken is een 
pluspunt. Je begrijpt en spreekt goed Nederlands. Je 
werkt graag buiten en hebt ervaring met werktuigen 
(grasmachines, bosmaaiers, kettingzagen ...)

Salaris: bruto voltijdse maandwedde 
min. € 1.929,61  - max. € 3.003,23



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

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

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

SENIOR ONTWERPCOÖRDINATOR
Ervaren projectmanager met sterke stakeholder managementvaardigheden

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

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

PROCUREMENT SPECIALIST
Sterke onderhandelaar met een interesse voor technische materie

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

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

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

Werken voor Stadsbader

 Een aangename werksfeer binnen een dynamisch team van 
gedreven mensen. 

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

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

Interesse?

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

Vragen?

Contacteer Jeroen Peeters op +32 9 242 53 40.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met
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Selectie & Individuele screenings

Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren
Tel.: 051 22 17 92

E-mail: info@antoonbulcke.be
www.antoonbulcke.be

Gernal (www.gernal.be) is sinds 
zijn oprichting in 1967 actief in 
de ontwikkeling en productie van 
machines in roestvrij staal voor 
klanten uit de vleesverwerking, 
visverwerking en convenience 
industrie. Tot het assortiment 
behoren onder andere machines 
voor het koken, drogen en roken 
van vis en vlees, pasteuriseren 
met stoom en water, koken 
en koelen van rijst, pasta en 
groenten, bereiden van soepen 
en sauzen, bakken, grillen en 
frituren. Met 30 medewerkers 
realiseert het bedrijf een omzet 
van +- 5 miljoen euro. Om 
de duidelijke internationale 
doorgroeiambitie te realiseren, 
kijken we op korte termijn uit 
naar een uitstekend (m/v):

Sector: Europa
Functie-inhoud: u bent in eerste instantie verantwoordelijk voor het verder uitbouwen 
van de nationale en internationale klantenportefeuille. Dit houdt onder meer in:
• fi deliseren van de bestaande accounts • prospecteren van belangrijke doelgroepen 
in de foodprocessingsector • capteren van nieuwe marktopportuniteiten • opmaak en 
opvolging van technische off ertes • organiseren van verkoopondersteunende acties
• rechtstreeks rapporteren over uw activiteiten aan de directie.

Functieprofi el: • technische opleiding of gelijkwaardig door ervaring • u bent een 
young potentional met een relevante verkoopervaring • zeer goed logisch en analytisch 
leervermogen • het trekt u aan om op termijn 25% in het buitenland actief te zijn • goede 
talenkennis N-F-E-D • uitgesproken extravert en commercieel profi el met een sterke 
technische affi  niteit • een dynamische entrepreneur met doorgroeiambitie.

Functievoordelen: Aan een excellente medewerker biedt Gernal: • een competitief 
remuneratiepakket • alle nodige tools om te slagen in de job • een ruime werkautonomie 
in een zeer stabiel bedrijf met een duidelijke internationale doorgroeistrategie.

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

INTERNATIONAL TECHNICAL SALES

DESKUNDIGE 
RUIMTELIJKE ORDENING B1-B3
voltijds - contract voor onbepaalde duur

Functie: • Je doet de beoordeling van omgevingsvergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige han-
delingen. • Je bereidt de vooradviezen rond ruimtelijke ordening en stedenbouw voor, in overleg met 
de gemeentelijke omgevingsambtenaar – stedenbouw. 
Profiel: • Je beschikt over een grondige kennis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de 
uitvoeringsbesluiten & Omgevingsvergunningendecreet. • Je hebt een goed ruimtelijk inzicht en kan 
een bouwkundig plan snel lezen en begrijpen. • Je hebt affiniteit met ruimtelijke ordening en je kan 
dossiers correct en stipt afwerken. • Je beschikt over een bachelordiploma en bent in het bezit van een 
rijbewijs B.
Aanbod: • Wij bieden jou een uitdagende job aan in een dynamische omgeving! • Wij geven je, naast 
een aantrekkelijke vergoeding, ook 30 dagen verlof, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, 
een aanvullend pensioen en tal van andere voordelen! 
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor drie jaar, verlengbaar met twee jaar.

Een infobundel bekom je bij de personeelsdienst, 09 243 14 67, personeel@zulte.be 
Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie van je bachelordiploma, rijbewijs B en een 
recent uittreksel uit het strafregister uiterlijk op 26 maart 2021 (poststempel geldt als bewijs)
aangetekend naar het College van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte of geef 
deze tegen ontvangstbewijs af in het gemeentehuis ten laatste op 26 maart 2021.

Het gemeentebestuur van Zulte 
werft aan (m/v):

www.zulte.be

PROJECTLEIDER SCHILDERWERKEN
• rechterhand van de bedrijfsleider (ref. 91 503)

De uitdaging: Na een grondige introductie zal je nieuwe opdrachten voorbereiden,
organiseren en opvolgen t.e.m. de oplevering. Dit omvat • voorbereidend werfbezoek en 
werkinschatting • materiaalvoorziening • planning en organisatie van de ploegen • opstart
en opvolging van de werven • afspraken met de klanten • uitvoeren van opmetingen
• opstellen van vorderingsstaten. Hiertoe werk je dagelijks nauw samen met de bedrijfs-
leider die instaat voor het commercieel en algemeen beheer.

Profi el: •  proactieve organisator en leider met een sterke praktische aanleg • hogere
opleiding of gelijkwaardig door ervaring • cijfermatig sterk • bij voorkeur met ervaring in de 
opvolging van projecten (bouw, afwerking, …) • kennis van schilderwerken is een pluspunt.

Aanbod: •  een gevarieerde en autonome functie met ruime bevoegdheden
• een modern bedrijf • een aanstekelijke teamspirit • goede loonvoorwaarden (te 

bespreken) + bedrijfswagen • de voordelen van de bouwsector.

PATTYN Albert & Cie nv (www.pattynnv.be) is een
gespecialiseerd schildersbedrijf met hoofdzetel in
GULLEGEM. Met een team van 25 professionele mede-
werkers realiseren wij residentiële, commerciële en indus-
triële schilderwerken.
Ter opvolging van onze talrijke werven zoeken wij een (m/v)

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE

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



Een job 
in de media?

Mediahuis verwacht je!

Mediahuis blijft uitbreiden… 
Word jij onze nieuwe collega? 

Enthousiast, scherpzinnig en kort op de bal: 
onze 4.045 medewerkers maken elke dag het 
nieuws. Daarom zetten we mee de toon in 
België, Nederland, Ierland en Luxemburg met 
onze kranten, online platforms, radio en tv. En 
we blijven stevig groeien: Mediahuis zwaait 
haar deuren wijd open voor nieuw talent. 

Junior Controller   |   Full Stack Developer   |   Product Owner Acquisitie & Onboarding 

Product Owner Customer Care    |   Product Owner Finance    |   Schrijvend Redacteur (Het Nieuwsblad)

Scrum Master   |   Account Advisor (Jobat)   |   Social Media Advisor (ROBtv)    |   Muziek Verantwoordelijke (NRJ)

Schrijvend Redacteur (Gva)    |   Business Analist Shared Services  

Ontdek ze op onze jobsite    www.mediahuis.be/jobs

Zit jouw droomjob erbij? 



provincie Limburg
Universiteitslaan 1

3500 Hasselt, BE
limburg.be/vacatures

Provincie  
Limburg
hier groeien ideeën

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. 

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

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 … 

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

www.limburg.be/vacatures#limburgbevacatures 

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.
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GF Piping Systems 
werft aan!

• Accountmanager Cooling
• Innovatieve Sales Manager Utility

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

waar de klant, onze eigen medewerkers, innovatie en 

duurzaamheid vooropstaan.

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

www.hudsonsolutions.com

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

GF Piping Systems 
werft aan!
• Account Manager Cooling
• Technical Support Engineer
• Business Developer Utility for gas & drinking water 

Solliciteer via hr.be@georgfischer.com

Maak deel uit van ons gemotiveerd team te Sint-Pieters-Leeuw waar de klant, 

onze eigen medewerkers, innovatie en duurzaamheid vooropstaan.

Sustainability Innovation
Customer & Employee

Training
Customer & Employee

Care

www.gfps.com/be

www.gfps.com/be

werft aan

Mechelsesteenweg 388
2500 Lier 

T 015 30 67 83

Bij interesse kan u een CV 
doorsturen naar :

directie@janssens-alusystems.be

Aluminium schrijnwerker
voor binnendienst

ONS AANBOD:
U werkt in een bloeiende familieonderneming 
Vaste voltijdse job onder paritair comité 111 (metaal)    
Competitief loon

PROFIEL:
Je bent gemotiveerd, verzorgd en beleefd |
technische opleiding (min. TSO3) of gelijkwaardig | 
ervaring als  schrijnwerker in aluminium ramen en 
deuren | technisch inzicht en kennis plan lezen   |  
talenkennis: Nederlands (goed) |
kennis van CNC-programma’s en - machines is 
zeker een plusplunt

FUNCTIE:
Zagen en bewerken van aluminium profielen |
verpakken profielen |  
persen en afwerken van aluminium ramen en deuren |
assemblage van raamgehelen |  polyvalent inzetbaar

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

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

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

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

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

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

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

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

administratie-onthaal

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
ADMINISTRATIE? 
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Stad Leuven werft aan

We zijn ervan overtuigd dat elke 
medewerker uniek is. Daarom 
selecteren we kandidaten op 
basis van talent en motivatie, los 
van leeftijd, geslacht, origine, 
arbeidsbeperking of andere 
kenmerken.

Directeur openbaar domein - 
statutair
De directie openbaar domein (ongeveer 300 VTE) omvat de 
afdeling groenbeheer, de afdeling stadsreiniging, en de dienst weg- 
en rioolbeheer. Samen met de verantwoordelijken van je diensten, 
leid je de directie. Enkele stafmedewerkers ondersteunen jou in het 
managen van een overkoepelende werking. Zelf maak je deel uit van 
het directeurenoverleg en werk je onder rechtstreekse leiding van de 
algemeen directeur. 
Je zorgt voor een toekomstgericht, geïntegreerd en participatief 
ontwerp, uitvoering en beheer van het volledige openbaar domein: de 
pleinen en straten, de parken en het groen in de stad, de begraafplaatsen, 
het afvalbeheer en de netheid van de stad, het onderhoud van de 
wegen, voetpaden, fi etspaden en riolen, en de signalisatie op het 
openbaar domein. Je bent verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle 
en veilige uitvoering van complexe infrastructuurwerken openbaar 
domein. Je leidt je directie mensgericht, met aandacht voor resultaat, 
kwaliteit en e�  ciëntie, duurzaamheid, veiligheid, beheersbaarheid en 
continuïteit. 

Profi el: Je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen 
of een gelijkwaardig diploma. Je combineert dit met minstens 5 jaar 
beroepservaring in een functie op strategisch niveau in een gelijk-
aardige context, waarvan minstens 3 jaar beroepservaring in een 
leidinggevende functie (hiërarchisch of complex projectleiderschap). 
Je bent vertrouwd met de belangrijkste evoluties en maatschappelijke 
uitdagingen op het vlak van strategisch ruimtegebruik, openbare 
ruimte en complexe infrastructuurwerken.
Je behaalt sterke resultaten, en stimuleert vernieuwing en continue 
verbetering. Je zoekt telkens brede samenwerking en synergie. Je 
bent een netwerker, go-between en facilitator tussen de verschillende 
stakeholders bij het opzetten en implementeren van projecten. Je hebt 
daarbij een open, breed vizier, en bent ambitieus, zonder evenwel de 
technische en fi nanciële overwegingen te verwaarlozen. 
Je geeft richting aan je medewerkers en ondersteunt hen in hun 
noden, en geeft hen vleugels om te groeien in hun functie. Je bent een 
zorgzame en motiverende leidinggevende. Je zet de grote lijnen uit, 
zet visie om in praktijk en denkt op lange termijn.

Interesse? Wil je deze mooie uitdaging aangaan, 
en mee stad komen maken in Leuven? Surf naar 
www.leuven.be/vacatures voor meer informatie en 
voor het sollicitatieformulier. Solliciteren kan tot en 
met 10 maart 2021.
Het verkennend gesprek zal plaatsvinden in de 
week van 29 maart 2021. Het jurygesprek met 
voorafgaande thuisopdracht wordt georganiseerd 
in de week van 19 april 2021. Het assessment center 
zal doorgaan in de week van 26 april 2021.

Baanbrekend Leuven. Zorgzaam, groen en welvarend. European 
Capital of Innovation. European Green Leaf. Gaststad van het WK 
Wielrennen 2021. Stad die daadkrachtig samenwerkt aan een betere 
toekomst voor iedereen.

Zin om mee aan het roer te staan in onze vernieuwende 
stadsorganisatie? Om elke dag mee verschil te maken voor de 
inwoners van Leuven, de stadsgemeenschap, en soms zelfs een 
beetje voor de wereld? Om ons team te versterken zijn we momenteel 
op zoek naar een:

www.poolstok.be

Poolstok adviseert ruim 470 overheids- en non-profitorganisaties bij hun 
personeels- en organisatiebeleid. Wij zoeken op korte termijn een:

allround administratief 
medewerker in Gent of Heverlee
Heb jij een professionele bachelor op zak? Of een diploma secundair 
onderwijs en al enkele jaren ervaring in administratie? Wil je zowel de 
interne boekhouding als de publicatieopdrachten van klanten ondersteunen? 
Zin in een gevarieerde job in een gedreven organisatie? Dan is deze functie 
iets voor jou!

Wat ga je doen? 
• Je verwerkt aankoopfacturen & maakt en verstuurt verkoopfacturen.
• Je publiceert vacatures van klanten op verschillende online media en 

 adviseert hen bij publicatieopdrachten. 
• Je bent betrokken bij verwante projectmatige taken zoals 

procesoptimalisatie.
• Je registreert en volgt de facturatieflow op. 
• Afhankelijk van je woonplaats werk je in Heverlee of Gent, maar je bent 

zeker bereid om je regelmatig te verplaatsen naar het andere kantoor.

Aanbod
We bieden je een contract van onbepaalde duur, een marktconforme 
verloning en een mooi pakket extralegale voordelen. Maar hét 
belangrijkste: je komt terecht in een ondersteunende leerom-
geving waar je je administratieve skills verder kan ontwikkelen. 
De fantastische collega’s krijg je er zomaar bij.

Nieuwsgierig?
Neem voor meer info een kijkje op 
http://nisym.pl/jobpoolstok. Daar kan je ook 
solliciteren tot en met zondag 28 februari 2021.

Ben jij dynamisch en positief, net als wij?

‘Wij’ zijn VERA, een autonoom provinciebedrijf dat de gemeenten, OCMW’s, 
politie- en brandweerzones en publieke organisaties in heel Vlaams-
Brabant ondersteunt bij ICT, digitalisering en e-government. Vanuit ons 
kantoor in de mooie Remytoren in Wijgmaal.

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 …

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.
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Stad Leuven werft aan

We zijn ervan overtuigd dat elke 
medewerker uniek is. Daarom 
selecteren we kandidaten op 
basis van talent en motivatie, los 
van leeftijd, geslacht, origine, 
arbeidsbeperking of andere 
kenmerken.

Directeur openbaar domein - 
statutair
De directie openbaar domein (ongeveer 300 VTE) omvat de 
afdeling groenbeheer, de afdeling stadsreiniging, en de dienst weg- 
en rioolbeheer. Samen met de verantwoordelijken van je diensten, 
leid je de directie. Enkele stafmedewerkers ondersteunen jou in het 
managen van een overkoepelende werking. Zelf maak je deel uit van 
het directeurenoverleg en werk je onder rechtstreekse leiding van de 
algemeen directeur. 
Je zorgt voor een toekomstgericht, geïntegreerd en participatief 
ontwerp, uitvoering en beheer van het volledige openbaar domein: de 
pleinen en straten, de parken en het groen in de stad, de begraafplaatsen, 
het afvalbeheer en de netheid van de stad, het onderhoud van de 
wegen, voetpaden, fi etspaden en riolen, en de signalisatie op het 
openbaar domein. Je bent verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle 
en veilige uitvoering van complexe infrastructuurwerken openbaar 
domein. Je leidt je directie mensgericht, met aandacht voor resultaat, 
kwaliteit en e�  ciëntie, duurzaamheid, veiligheid, beheersbaarheid en 
continuïteit. 

Profi el: Je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen 
of een gelijkwaardig diploma. Je combineert dit met minstens 5 jaar 
beroepservaring in een functie op strategisch niveau in een gelijk-
aardige context, waarvan minstens 3 jaar beroepservaring in een 
leidinggevende functie (hiërarchisch of complex projectleiderschap). 
Je bent vertrouwd met de belangrijkste evoluties en maatschappelijke 
uitdagingen op het vlak van strategisch ruimtegebruik, openbare 
ruimte en complexe infrastructuurwerken.
Je behaalt sterke resultaten, en stimuleert vernieuwing en continue 
verbetering. Je zoekt telkens brede samenwerking en synergie. Je 
bent een netwerker, go-between en facilitator tussen de verschillende 
stakeholders bij het opzetten en implementeren van projecten. Je hebt 
daarbij een open, breed vizier, en bent ambitieus, zonder evenwel de 
technische en fi nanciële overwegingen te verwaarlozen. 
Je geeft richting aan je medewerkers en ondersteunt hen in hun 
noden, en geeft hen vleugels om te groeien in hun functie. Je bent een 
zorgzame en motiverende leidinggevende. Je zet de grote lijnen uit, 
zet visie om in praktijk en denkt op lange termijn.

Interesse? Wil je deze mooie uitdaging aangaan, 
en mee stad komen maken in Leuven? Surf naar 
www.leuven.be/vacatures voor meer informatie en 
voor het sollicitatieformulier. Solliciteren kan tot en 
met 10 maart 2021.
Het verkennend gesprek zal plaatsvinden in de 
week van 29 maart 2021. Het jurygesprek met 
voorafgaande thuisopdracht wordt georganiseerd 
in de week van 19 april 2021. Het assessment center 
zal doorgaan in de week van 26 april 2021.

Baanbrekend Leuven. Zorgzaam, groen en welvarend. European 
Capital of Innovation. European Green Leaf. Gaststad van het WK 
Wielrennen 2021. Stad die daadkrachtig samenwerkt aan een betere 
toekomst voor iedereen.

Zin om mee aan het roer te staan in onze vernieuwende 
stadsorganisatie? Om elke dag mee verschil te maken voor de 
inwoners van Leuven, de stadsgemeenschap, en soms zelfs een 
beetje voor de wereld? Om ons team te versterken zijn we momenteel 
op zoek naar een:

www.poolstok.be

Provincie 
Limburg
hier groeien ideeën

Het Provinciaal Domein Bokrijk met zijn 550 hectare 
is jaarlijks goed voor meer dan 1 miljoen bezoekers. 
250 directe medewerkers, een afwisseling van 
monumentaal erfgoed, ongerept natuurgroen en 
talloze ontspanningsmogelijkheden maken van 
Bokrijk een levendig, kind- en gezinsvriendelijk park 
met het openluchtmuseum als kloppend hart, het 
arboretum en de talrijke fiets- en wandelpaden als 
groene long en de openluchtspeeltuin als oase van 
kinderpret. Om onze visie en werking verder uit te 
bouwen, zijn we op zoek naar een enthousiaste:

DIENSTHOOFD PERSONEEL
Functie. Mee ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen personeelsbeleid vzw Bok-
rijk * Leiding personeelsdienst vzw Bokrijk * Instaan en uitvoeren van een cor-
recte loonadministratie * Overleg extern Sociaal Secretariaat en HR-partners * 
Afstemming met provinciale Directie HRM
Profiel. Geboren leider en coach met kennis van loonadministratie en toepas-
selijke sociale wetgeving * Masterdiploma en 3 jaar ervaring als leidinggevende 
en/of als HR-specialist 
Brutomaandloon: minimum 4 142,13 euro en maximum 5 817,84 euro

BIO-INGENIEUR
Functie. Ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen van een totaalvisie voor het na-
tuurbeheer op het domein * Opvolgen van werken, ISN-projecten, stormpro-
tocol, masterplan groen en aanvragen omgevingsvergunningen * Advisering 
communicatie natuurprojecten en groendossiers 
Profiel.  Specialist natuur en landschapsbeheer * Projectmanagement * Mas-
terdiploma (bio-)ingenieurswetenschappen/burgerlijk- of bio-ingenieur
Brutomaandloon: minimum 3 706,88 euro en maximum 6 224,08 euro

ONS AANBOD
De kans om een cruciale en unieke rol te spelen voor Bokrijk * Voltijds con-
tractueel dienstverband * Hospitalisatieverzekering * Maaltijdcheques * 35 
vakantiedagen * Flexibele arbeidstijden * Wervingsreserve * Valorisatie van 
relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige

Herken je jezelf in één van de bovenstaande profielen? Solliciteer online 
tot en met 15 maart 2021 met je cv, je motivatiebrief en diploma via  
www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. De selectieprocedu-
re verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Voor meer info over de jobinhoud kun je terecht bij Jeroen Smeulders, 
Director Public & Non-Profit bij Motmans & Partners, 011 30 35 00 of 
jeroen.smeulders@motmansenpartners.be.

DIRECTEUR BOKRIJK
Functie. Dagelijks beheer en exploitatie van het Provinciaal Domein Bok-
rijk * Voorbereiden, uitvoeren en opvolging van beslissingen vzw Bokrijk 
en het provinciebestuur * Strategische-tactische advisering * Coachen en 
aansturen Team Bokrijk * Vertegenwoordigen vzw Bokrijk en het provin-
ciebestuur * Rapporteren aan gedeputeerde van Toerisme, Raad van Be-
heer vzw Bokrijk en de provinciegriffier
Profiel. Inspirerend leider met hands on mentaliteit * Netwerker * People 
manager * Ervaring subsidiedossiers * Masterdiploma en 6 jaar leidingge-
vende ervaring en/of ervaring in de sector  
Brutomaandloon: minimum 4 838,52 euro en maximum 7 051,05 euro
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QHSE COACH
Hands-on en communicatieve adviseur met affiniteit voor de bouwindustrie

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

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

SENIOR ONTWERPCOÖRDINATOR
Ervaren projectmanager met sterke stakeholder managementvaardigheden

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

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

PROCUREMENT SPECIALIST
Sterke onderhandelaar met een interesse voor technische materie

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

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

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

Werken voor Stadsbader

 Een aangename werksfeer binnen een dynamisch team van 
gedreven mensen. 

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

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

Interesse?

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

Vragen?

Contacteer Jeroen Peeters op +32 9 242 53 40.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
 w

er
vi

ng
 e

n 
se

le
cti

 e
 V

G
 2

06
/B

-B
H

G
 B

-A
A0

4.
00

8 
W

.R
S.

98
 •

 li
d 

va
n 

Fe
de

rg
on

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

COMMERCIËLE VERTEGENWOORDIGER/ -STER

Uw missie :
Als commercieel vertegenwoordiger, contacteert u de klanten uit 
uw provincie die een catalogus hebben aangevraagd. U maakt een 
afspraak bij deze geïnteresseerden en op basis van dit gesprek 
ontvangt u een gedetailleerde meetstaat die per werkpost opgesteld 
wordt door onze bevoegde afdeling. Deze gedetailleerde meetstaat 
die de uiteindelijke waarde van de woning bepaalt, zal u minutieus 
uitleggen aan de klanten

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

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

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

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

Zijn wij op zoek naar een:

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

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

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

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

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

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

Belgische marktleider  
in sleutel-op-de-deur 

woningbouw 

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

CALCULATOR (M/V)

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

Functieomschrijving

Uw opdracht :
• Nieuwe projecten analyseren;
•  De bouwkosten berekenen op basis van een ondertekend 

project;
• De meetstaten indien nodig aanpassen.
Uw profiel :
• Een bachelordiploma in de bouw, architectuur of gelijkwaardig  
 door ervaring;
• Een sterk analytisch vermogen hebben;
• 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 ».

was een eerste aanpassing in 2018 om in juli 2021 een finale 
te hebben”, vertelt Klaartje Theunis, directeur P&O en VSB bij 
Zorgnet-Icuro.
Begon een bachelor verpleegkunde vóór de aanpassing 
aan 2.491 euro bruto per maand, dan is dat deze zomer dus 

zorgcentrum als voor thuisverpleging”, legt Theunis uit.
Dit gaat dus om een bachelor verpleegkunde. Een starter 
met een HBO5-diploma in verpleegkunde begint in juli aan 
2.513 euro en iemand met een diploma zorgkundige aan 
2.326 euro bruto.  (WiVi)

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

Stad Leuven werft aan

We zijn ervan overtuigd dat elke 
medewerker uniek is. Daarom 
selecteren we kandidaten op 
basis van talent en motivatie, los 
van leeftijd, geslacht, origine, 
arbeidsbeperking of andere 
kenmerken.

Directeur openbaar domein - 
statutair
De directie openbaar domein (ongeveer 300 VTE) omvat de 
afdeling groenbeheer, de afdeling stadsreiniging, en de dienst weg- 
en rioolbeheer. Samen met de verantwoordelijken van je diensten, 
leid je de directie. Enkele stafmedewerkers ondersteunen jou in het 
managen van een overkoepelende werking. Zelf maak je deel uit van 
het directeurenoverleg en werk je onder rechtstreekse leiding van de 
algemeen directeur. 
Je zorgt voor een toekomstgericht, geïntegreerd en participatief 
ontwerp, uitvoering en beheer van het volledige openbaar domein: de 
pleinen en straten, de parken en het groen in de stad, de begraafplaatsen, 
het afvalbeheer en de netheid van de stad, het onderhoud van de 
wegen, voetpaden, fi etspaden en riolen, en de signalisatie op het 
openbaar domein. Je bent verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle 
en veilige uitvoering van complexe infrastructuurwerken openbaar 
domein. Je leidt je directie mensgericht, met aandacht voor resultaat, 
kwaliteit en e�  ciëntie, duurzaamheid, veiligheid, beheersbaarheid en 
continuïteit. 

Profi el: Je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen 
of een gelijkwaardig diploma. Je combineert dit met minstens 5 jaar 
beroepservaring in een functie op strategisch niveau in een gelijk-
aardige context, waarvan minstens 3 jaar beroepservaring in een 
leidinggevende functie (hiërarchisch of complex projectleiderschap). 
Je bent vertrouwd met de belangrijkste evoluties en maatschappelijke 
uitdagingen op het vlak van strategisch ruimtegebruik, openbare 
ruimte en complexe infrastructuurwerken.
Je behaalt sterke resultaten, en stimuleert vernieuwing en continue 
verbetering. Je zoekt telkens brede samenwerking en synergie. Je 
bent een netwerker, go-between en facilitator tussen de verschillende 
stakeholders bij het opzetten en implementeren van projecten. Je hebt 
daarbij een open, breed vizier, en bent ambitieus, zonder evenwel de 
technische en fi nanciële overwegingen te verwaarlozen. 
Je geeft richting aan je medewerkers en ondersteunt hen in hun 
noden, en geeft hen vleugels om te groeien in hun functie. Je bent een 
zorgzame en motiverende leidinggevende. Je zet de grote lijnen uit, 
zet visie om in praktijk en denkt op lange termijn.

Interesse? Wil je deze mooie uitdaging aangaan, 
en mee stad komen maken in Leuven? Surf naar 
www.leuven.be/vacatures voor meer informatie en 
voor het sollicitatieformulier. Solliciteren kan tot en 
met 10 maart 2021.
Het verkennend gesprek zal plaatsvinden in de 
week van 29 maart 2021. Het jurygesprek met 
voorafgaande thuisopdracht wordt georganiseerd 
in de week van 19 april 2021. Het assessment center 
zal doorgaan in de week van 26 april 2021.

Baanbrekend Leuven. Zorgzaam, groen en welvarend. European 
Capital of Innovation. European Green Leaf. Gaststad van het WK 
Wielrennen 2021. Stad die daadkrachtig samenwerkt aan een betere 
toekomst voor iedereen.

Zin om mee aan het roer te staan in onze vernieuwende 
stadsorganisatie? Om elke dag mee verschil te maken voor de 
inwoners van Leuven, de stadsgemeenschap, en soms zelfs een 
beetje voor de wereld? Om ons team te versterken zijn we momenteel 
op zoek naar een:

www.poolstok.be

Poolstok adviseert ruim 470 overheids- en non-profitorganisaties bij hun 
personeels- en organisatiebeleid. Wij zoeken op korte termijn een:

allround administratief 
medewerker in Gent of Heverlee
Heb jij een professionele bachelor op zak? Of een diploma secundair 
onderwijs en al enkele jaren ervaring in administratie? Wil je zowel de 
interne boekhouding als de publicatieopdrachten van klanten ondersteunen? 
Zin in een gevarieerde job in een gedreven organisatie? Dan is deze functie 
iets voor jou!

Wat ga je doen? 
• Je verwerkt aankoopfacturen & maakt en verstuurt verkoopfacturen.
• Je publiceert vacatures van klanten op verschillende online media en 

 adviseert hen bij publicatieopdrachten. 
• Je bent betrokken bij verwante projectmatige taken zoals 

procesoptimalisatie.
• Je registreert en volgt de facturatieflow op. 
• Afhankelijk van je woonplaats werk je in Heverlee of Gent, maar je bent 

zeker bereid om je regelmatig te verplaatsen naar het andere kantoor.

Aanbod
We bieden je een contract van onbepaalde duur, een marktconforme 
verloning en een mooi pakket extralegale voordelen. Maar hét 
belangrijkste: je komt terecht in een ondersteunende leerom-
geving waar je je administratieve skills verder kan ontwikkelen. 
De fantastische collega’s krijg je er zomaar bij.

Nieuwsgierig?
Neem voor meer info een kijkje op 
http://nisym.pl/jobpoolstok. Daar kan je ook 
solliciteren tot en met zondag 28 februari 2021.

Ben jij dynamisch en positief, net als wij?

‘Wij’ zijn VERA, een autonoom provinciebedrijf dat de gemeenten, OCMW’s, 
politie- en brandweerzones en publieke organisaties in heel Vlaams-
Brabant ondersteunt bij ICT, digitalisering en e-government. Vanuit ons 
kantoor in de mooie Remytoren in Wijgmaal.

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 …

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.
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Je behaalt sterke resultaten, en stimuleert vernieuwing en continue 

Poolstok adviseert ruim 470 overheids- en non-profitorganisaties bij hun 
personeels- en organisatiebeleid. Wij zoeken op korte termijn een:

allround administratief 
medewerker in Gent of Heverlee
Heb jij een professionele bachelor op zak? Of een diploma secundair 
onderwijs en al enkele jaren ervaring in administratie? Wil je zowel de 
interne boekhouding als de publicatieopdrachten van klanten ondersteunen? 
Zin in een gevarieerde job in een gedreven organisatie? Dan is deze functie 
iets voor jou!

Wat ga je doen? 
• Je verwerkt aankoopfacturen & maakt en verstuurt verkoopfacturen.
• Je publiceert vacatures van klanten op verschillende online media en 

 adviseert hen bij publicatieopdrachten. 
• Je bent betrokken bij verwante projectmatige taken zoals 

procesoptimalisatie.
• Je registreert en volgt de facturatieflow op. 
• Afhankelijk van je woonplaats werk je in Heverlee of Gent, maar je bent 

zeker bereid om je regelmatig te verplaatsen naar het andere kantoor.

Aanbod
We bieden je een contract van onbepaalde duur, een marktconforme 
verloning en een mooi pakket extralegale voordelen. Maar hét 
belangrijkste: je komt terecht in een ondersteunende leerom-
geving waar je je administratieve skills verder kan ontwikkelen. 
De fantastische collega’s krijg je er zomaar bij.

Nieuwsgierig?
Neem voor meer info een kijkje op 
http://nisym.pl/jobpoolstok. Daar kan je ook 
solliciteren tot en met zondag 28 februari 2021.

Ben jij dynamisch en positief, net als wij?

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE
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Onderzoeksleider Tuinbouw 
onder Afdekking
Gepassioneerd door onderzoek in hoogtechnologische 
teeltomgevingen

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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

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

FU
N

CT
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E?

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

AA
N

BO
D Welkom in ‘the world of timber’.

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

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

Kom jij ons team in  
Oostende versterken?

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

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

PR
O

FI
EL

Allround administratief 
commercieel bediende

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

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

www.lemahieugroup.be
Verdonck 
Professional 
Partners. 
Een stevig 
partnership ... 
ook op afstand!

HET OCMW VAN WATERMAAL-BOSVOORDE 

organiseert een aanwervingsexamen 
en samenstelling van een wervingsreserve 

tot de betrekking van 

DIRECTEUR.TRICE   
voor zijn rusthuis, de Residentie voor Senioren (m/v/x)

Enkel de schriftelĳ ke sollicitaties (per post of per e-mail) worden 
ingewacht tot en met zondag 7 maart 2021

ten zetel van het OCMW Watermaal-Bosvoorde 
Ottervangerstraat, 69 - 1170 Watermaal-Bosvoorde

of job@ocmw1170.brussels

Vereiste diploma’s :
• Bachelor in het domein van de gezondheidszorg en master 

in verband met de functie
• Certifi caat in beheer van rusthuizen

Koffie Bresor zoekt 

TECHNICUS 
VOOR HET HERSTELLEN VAN KOFFIE EN 

ESPRESSOMACHINES

Ook herstellen van full automaten  
behoort tot het takenpakket

Profiel: klantvriendelijk, tweetalig, regio Vlaams 
Brabant  |  Ervaring: 2 jaar  |  Rijbewijs B

Solliciteren: info@bresor.be of telefonisch contact 
opnemen 02.466.78.74 met Dhr Frank Van Himst

Homevil is een kleinschalig centrum voor volwassen personen met 
een verstandelijke beperking. We trachten onze cliënten een zo ge-
woon mogelijk leven te bieden, slechts ‘speciaal’ daar waar nodig.

De équipe van het wooncentrum willen we versterken  

met een deeltijdse begeleid(st)er.
We bieden    -  vast contract voor 19u/week 

-  verloning volgens wettelijke barema 

Ben jij de enthousiaste, flexibele, empathische medewerker die we zoeken ?
Wil jij er mee voor zorgen dat Homevil een plaats is waar cliënten zich veilig en  
geborgen voelen, zodat ze met zelfvertrouwen kunnen deelnemen aan de maatschappij ? 

Solliciteren, met motivatiebrief en CV, kan via mail vacatures@homevil.be

Kursaalstraat 10, 1800 Vilvoorde , 
T. 02 254 89 10 | E. info@homevil.be

www.homevil.be

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

Welke studierichting moet je als jongere kiezen om een (goede) 
kans te maken op een (al even goede) job? Met deze vijf tips
kom je al een heel eind. 

1. HAAL EEN DIPLOMA
Dat is alvast de eerste stap. Want onderschat ook anno 2021 nooit de waarde van 
een diploma. “Het is jouw toegangsticket tot de arbeidsmarkt”, benadrukt Lindsey 
Marin, stafmedewerker monitoring bij VDAB en medeauteur van het Schoolverla-
tersrapport. Ze haalt twee cijfers aan die het belang van het diploma duidelijk aan-
tonen: van wie zonder (secundair) diploma op de arbeidsmarkt komt, zit 30 procent 
een jaar later nog zonder werk. Met een hoger diploma is dat slechts 3 procent.
Jongeren zonder diploma zijn ook de eerste ‘conjunctuurslachtoffers’. “Bij een crisis 
zijn ze vaak de eersten die moeten vertrekken. En als de economie weer aantrekt, 
blijken ze dikwijls de laatsten die worden aangeworven”, benadrukt Marin.

2. EEN (HOGER) DIPLOMA IN TECHNIEK
Technische beroepen staan al jaren prominent op de lijst van knelpuntberoepen. En 
ook bij technische en beroepsopleidingen blijkt voortstuderen – in de vorm van een 

WELKE STUDIERICHTINGEN DOEN HET GOED OP DE ARBEIDSMARKT? 

zevende specialisatiejaar – zijn vruchten af te werpen. “Bij technische richtingen op 
zes jaar bijvoorbeeld zit gemiddeld 10 procent na een jaar nog zonder werk, maar na 
een zevende jaar halveert dat percentage naar 5 procent”, stelt ze. “Dat komt omdat 
je je verder specialiseert in een vak én tegelijk meer werkervaring opdoet.”

3. STUDEREN VOOR ZORGBEROEP
Kiezen jongens vooral voor technische richtingen, dan gaan meisjes eerder voor 
de zorg. “Dat is een sector die veel mensen nodig heeft en daar kiezen inderdaad 
vooral vrouwen voor. Het zijn net deze opleidingen die goed uitstromen”, geeft Marin 
aan. De verpleegkundige, vandaag helemaal bovenaan de lijst van knelpuntberoe-
pen van VDAB, is hier een goed voorbeeld van, al zijn er uiteraard nog heel wat 
andere zorgberoepen. “Ook in de zorg speelt overigens de meerwaarde van zo’n 
zevende specialisatiejaar, denk maar aan richtingen zoals thuis- of bejaardenzorg.”

4. UNIEF OF HOGESCHOOL
Een diploma aan de universiteit of hogeschool is gemiddeld bekeken een (erg) goe-
de investering. Van de jongeren die op de arbeidsmarkt verschenen met een diplo-
ma van het niveau master of professionele bachelor, is slechts 3 procent een jaar 
later nog werkloos.
Natuurlijk verschillen die diploma’s onderling van elkaar qua kansen op de arbeids-
markt. Naast de STEM-richtingen, zoals ingenieurs, doen ook andere diploma’s het 
goed. “Ik denk bij de masters bijvoorbeeld aan economie, handelswetenschappen 
en rechten, richtingen met een ruime inzetbaarheid. En bij de bachelors aan han-
delswetenschappen, bedrijfskunde en dus ook gezondheidszorg.”

5. IETS WAT JE GRAAG ZOU DOEN
Weet dat studeren niet stopt aan de schoolpoort, want ook tijdens je loopbaan moet 
je bijblijven op het vlak van kennis en competenties. Mede hierom is de keuze met 
het hart misschien wel de belangrijkste raad die Lindsey Marin meegeeft aan jonge 
mensen. “Studeer vooral voor iets wat je graag doet.”

William Visterin

Het volledige artikel/interview lees je op jobat.be/actua of in de eerste editie 
van Go for happy Magazine, op 27 februari bij De Standaard, op 1 maart bij
Het Nieuwsblad en online op jobat.be/GFH.

Vijf succesfactoren
voor die fijne job



De kennismaking

Insaver, dochterbedrijf van Luminus, 
is ontstaan uit een oprechte interesse 
voor de verbetering van de energie-
efficiëntie van gebouwen. Vandaag 
is Insaver een dynamische en 
belangrijke speler in de energiesector. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in een 
breed gamma aan energiezuinige 
producten en diensten (zonne-
panelen, dakrenovaties, 
batterijsystemen en laadpalen). 
Door de ecologische voetafdruk 
van gezinnen en bedrijven in 
Vlaanderen en Brussel te verkleinen, 
werkt Insaver, als voorvechter van 
hernieuwbare energie, dagelijks 
aan een duurzame toekomst.  De 
snelle groei leverde Insaver een 
tweede nominatie op voor de Trends 
Gazellen.  

 www.insaver.be

OPERATIONS MANAGER
De uitdaging: • Strategische en operationele eindverantwoordelijkheid over de operaties  
• Leiding over de operationele b2c- en b2b-afdeling: planning, werkvoorbereiding, projectleiding 
en service met het oog op een correcte oplevering en naservice • Aansturing van een 15-tal interne 
medewerkers en een aantal vaste onderaannemers • Opzetten en optimaliseren van structuren 
en processen binnen operations • Bepalen, implementeren en opvolgen van representatieve KPI’s, 
gericht op een optimaal beheer van mensen en middelen, efficiëntie en rendabiliteit
De perfecte match: • Hogere technische opleiding • Minimaal 5 jaar relevante ervaring 

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
b2b Vlaanderen
De uitdaging: • Marktanalyse: in kaart brengen en bewerken van businessopportuniteiten in de 
industriële b2b-markt • Netwerking: deelnemen aan beurzen, b2b-events en infosessies  
• Samen met partners (Luminus-groep) energieprojecten ontwikkelen • Opmaken van offertes en 
berekenen van de ROI • Meewerken aan de ontwikkeling van financiële constructies met het oog op 
de acquisitie van nieuwe projecten en klanten 
De perfecte match: • Hogere economische of technische opleiding • Minimaal 5 jaar commerciële 
ervaring in een b2b-omgeving • Commercieel talent dat deuren weet te openen en erop gebrand is 
om verkoopsuccessen te boeken
Aanbod voor beide functies: • Werken in een dynamisch bedrijf in een groeiende markt  
• De mogelijkheid om een actieve en bepalende rol te spelen in een jong team • Competitief 
salarispakket, representatieve firmawagen en extralegale voordelen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

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

Wat heeft VELDEMAN GROUP u te bieden?

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

Breed 
salaris-
pakket

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

Gevarieerde 
functie met 
verantwoordelijkheidwww.veldeman.com

± 500 werknemers 

Prijzen in innovatie en 
sustainability

± 100 mio omzet

Oudsbergen, sites in 
Frankrijk en Polen

1954

Een ecologische 
boodschap 
uitdragen

Bijzondere 
verlof-
regeling

Familiale 
contacten, 
lage drempels

Coördinator Marketing en Communicatie 
Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. In kaart brengen van de huidige situatie: markt- en concurrentieanalyse, activiteiten, tools en materiaal
2. Opstellen van een strategische visie in lijn met de bedrijfsdoelstellingen
3. Uitwerken en opvolgen van concrete actieplannen in samenwerking met het interne creatieve team en externe partners
4. Zorg dragen voor branding en merkconsistentie (focus op VELDA) tot op winkelniveau
5. Toepassen en optimaliseren van content, zowel online als offline
6. Fungeren als dedicated spilfiguur voor interne communicatie in samenwerking met hr

Enkele jaren ervaring als  
allroundmarketeer/

communicatie-
verantwoordelijke

Initiatief - 
rijk

Organisatie-
talent

InspirerendPolyvalent

Om de communicatie- en marketingactiviteiten te stroomlijnen en futureproof uit te werken,  
zoeken we een veelzijdige:

Digitale  
toepassingen

Marktinzicht

Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

Functie en verantwoordelijkheden Gewenste kwalificaties

1.  Bezoeken en adviseren van de bestaande 
klantenportefeuille (binnendeurfabrikanten, 
interieurbouwers ...)

2.  Behandelen van aanvragen/aanbestedingen en 
voorbereiden van offertes i.s.m. de binnendienst

3.  Presenteren van de offertes en het product-
gamma  en realiseren van het verkooptarget

4. Opvolgen van werven/projecten in uitvoering en 
bespreken van oplossingen

5. Contacten uitbouwen met leveranciers en 
opleidingen volgen

6. Rapporteren en deelnemen aan salesmeetings en 
trends opvolgen

Ervaring met technische 
producten (afwerking, 

schrijnwerkerij)

Ervaring met  
het opvolgen  
van klanten

Zelfstandig 
werken

Commercieel

Relatie-
bouwer

Gedreven

VBH BELGIUM NV behoort tot de internationale 
Duitse VBH GROUP en is een absolute specialist 
in raam- en deurbeslag, met een krachtige 
ondersteunende service. VBH beschikt over de 
nodige technische knowhow en weet bijgevolg 
wat het correcte materiaal is om aan 
lastenboeken en regelgeving te voldoen. 
Bovendien is het assortiment afgestemd op de 
noden van de ramen-  en deurenfabrikant: van 
eenvoudige deurkrukken over complexe 
systemen tot advies bij projecten. VBH is 
wereldwijd partner van de meest voor-
aanstaande merken én vervolledigt het 
assortiment met haar eigen GreenteQ-merk. 
Dankzij een grote voorraad en zeer korte 
communicatielijnen is een snelle en juiste 
levering verzekerd. 

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

www.vbh.be

600 miljoen euro omzet

1994

2.000 medewerkers wereldwijd
waarvan 30 in België

Beringen &  
Marche-en-Famenne

Wat heeft VBH u concreet te bieden?

Jaarbonus

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

Firmawagen MaaltijdchequesGroeibedrijf Uniek 
assortiment

Betrouwbare 
partner

Boeiende 
functie

Account Manager 
Regio Limburg

Om de groei van de afgelopen jaren te ondersteunen, zijn we dringend op zoek naar een:



Gedreven door passie voor mensen!

Lokaal Bestuur Koksijde blij�  verder in
beweging en zoekt een

Diensthoofd Personeel en 
Organisatieontwikkeling
Solliciteren kan tot en met 10 maart 2021

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

WWWWWWWWWW

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.

Kortrijk zoekt een 
Directeur Zorg (A5a-A5b)

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.

www.ago.be • info@ago.be

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

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

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

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

TECHNISCH COMMERCIEEL 
VERTEGENWOORDIGER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

representatieve bedrijfswagen + diverse voordelen.

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE IN ZEE GAAT.

Kortrijk   |   Vaartstraat 25   |      056 225 880

Gent   |   Kortrijksesteenweg 1099   |      093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be



DIENSTHOOFD INFORMATICA
A1a-A3a – voltijds

Profiel
Een masterdiploma, in combinatie met:

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

• 3 jaar relevante beroepservaring (diensthoofd informatica)

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

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

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

• 3 jaar relevante beroepservaring (diensthoofd informatica)

Interesse?
We verwachten je kandidatuur 

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

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

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

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

DIRECTEUR  
TECHNISCHE UITVOERING 

A4a-A4b – voltijds

QHSE COACH





SENIOR ONTWERPCOÖRDINATOR



te leiden, zowel in tender- als in uitvoeringsfase.  


PROCUREMENT SPECIALIST





Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?

SPECIALIST  
LOKALE ECONOMIE

B1-B3 – voltijds

Profiel

Een masterdiploma, in combinatie met 1 jaar relevante beroepservaring 
(manager).

Een bachelordiploma, in combinatie met 1 jaar relevante beroepservaring 
(specialist).

Geen master- of bachelordiploma? Voor de start van de selectieprocedure 
vragen we je een capaciteitstest op het niveau van de functie af te leggen, in 
combinatie met 1 jaar relevante beroepservaring.

Interesse?

We verwachten je kandidatuur 

• uiterlijk op 7 maart 2021, via mail naar sarah.vandenbroucke@vdl.be.

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

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

MANAGER  
LOKALE ECONOMIE 

A1a-A3a – voltijds

Brandbeveiliging - Brandblusapparaten
zoekt een (m/v):

ONDERHOUDSMONTEUR 
BLUSAPPARATEN
voor regio Ninove
Je functie: 
Je bent verantwoordelijk voor het jaarlijkse onderhoud van brandblussers en 
brandpreventiemateriaal bij onze klanten, conform normen en regels.

Je taken: 
• Je voert inspecties, onderhoud uit en adviseert klanten op het gebied van 
brandbeveiliging • Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de verkoop 
van brandpreventiemateriaal aan onze klanten.

Je profiel: 
• Je hebt technische affiniteiten • Je bent in het bezit van een rijbewijs B 
• Je communiceert vlot en gemakkelijk met klanten en bent commercieel 
aangelegd • Je bent serieus, ordelijk en nauwgezet • Je werkt graag zelfstandig 
en zoekt altijd naar oplossingen • Je bent fysiek resistent en je kan goed tegen 
stress.

Ons aanbod: 
• Bediendecontract van 38 uur/week 
• Goede arbeidsvoorwaarden • Hospitalisatie- 
verzekering • Aanvullend pensioenplan • Vast 
salaris met premies • Gedegen interne training 
• Voertuig van de firma.

Interesse? 
Stuur uw kandidatuur met foto naar 
info@dimex-technics.be 
(t.a.v. de Personeelsdienst).

www.dimex-technics.be

barema’s en startlonen gelden zowel 
voor een verpleegkundige in een zie-
kenhuis of in een woonzorgcentrum als 
voor thuisverpleging”, legt Theunis uit.
Dit gaat dus om een bachelor verpleeg-
kunde. Een starter met een HBO5- 

Corona vaak aanleiding tot pestgedrag op het werk

Dat blijkt uit het aantal pest-
dossiers dat Idewe, een exter-
ne preventiedienst, het afge-
lopen jaar verwerkte. “Meer 
dan de helft van de meldingen 
in verband met psychosociale 
risico’s op het werk gaat nog 
altijd over pesten of conflic-
ten”, zegt Hilde De Man, ver-
antwoordelijke psychosociaal 
welzijn bij Idewe. Dat toont 
volgens haar aan dat de digi-
talisering van ons werk de ge-
legenheid voor conflicten en 
pestgedrag niet doet afnemen.

CONTROLEGEDRAG
Pesten kan overigens heel di-
vers zijn. Dit gaat van uitsluiten 
of informatie achterhouden tot 

achterklap of beledigingen, 
zowel persoonlijk als in groep. 
Maar ook onaangename grap-
pen vallen eronder. Opvallend 
is dat er zelfs pestgedrag op-

duikt waarvan de pandemie de 
aanleiding kan zijn. Zo worden 
mensen aangepakt omdat ze 
andere waarden en normen 
hanteren omtrent de corona-

maatregelen. “Er is vaak we-
derzijds onbegrip tussen men-
sen die wel en niet willen of 
mogen thuiswerken. En soms 
worden collega’s die terug- 
keren uit quarantaine scheef 
bekeken of zelfs gemeden”, 
aldus Hilde De Man, die ook 
weet heeft van gevallen van 
bewust hoesten of spuwen.
“Meer dan eens zijn er door 
corona bovendien situaties 
waarin de manager of chef de 
hoofdrol speelt”, besluit ze. “Zo 
melden sommigen dat ze tij-
dens het telewerken last heb-
ben van het controlegedrag 
van hun leidinggevende.”    
       (WiVi)

Hoewel bijna de helft van de Belgische werknemers in 2020 door de coronacrisis telewerkte, is het aantal conflict- en pest- 
gevallen op de werkvloer niet significant gedaald. Ook de coronapandemie zelf blijkt vaak een aanleiding tot pestgedrag.

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

Check onze beurskalender! 



Wij bieden: een uitdagende en zeer afwisselende job die deel uitmaakt van het hoger kader. 
Het contract is voor onbepaalde duur en sterke extralegale voordelen worden binnen het
loon pakket voorzien. Je werkplaats is onze zetel in Mechelen.

Geïnteresseerd? Stuur vóór 26 februari jouw gemotiveerde brief met cv en vermelding 
‘diensthoofd ledenbeheer’ naar het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, t.a.v. Joke Demol, 
HR verantwoordelijke, Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen of per e-post: vacature@vnz.be.

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds draagt zijn ongebondenheid en streven naar een doel-
treffende Vlaamse ziekte- en invaliditeitsverzekering hoog in het vaandel. Binnen de ziekenfonds-
wereld staat het VNZ bekend als één van de snelst groeiende ziekenfondsen. Bijna 125.000 leden 
ondervinden reeds onze persoonlijke en klantgerichte aanpak.Om onze krachtige ploeg van 150 
personeelsleden te versterken, zijn wij op zoek naar een gemotiveerd (m/v)

vnz.be

DIENSTHOOFD LEDENBEHEER
Klantgerichte en fl exibele teamleider (voltijds)

Jouw takenpakket: je belangrijkste verantwoordelijkheid is het leiden van de dienst leden-
beheer die de spil is van de verplichte, aanvullende en facultatieve ziekteverzekeringen. Dit 
impliceert het dagelijks aansturen, opvolgen en motiveren van jouw ploeg van 11 medewerkers. 
Daarnaast implementeer je op een effi ciënte wijze de reglementering van de ziekte- en 
invaliditeits  verzekering (verzekerbaarheid) in de dagelijkse praktijk. Het extern overleg met de 
lands bond, de VMOB en Zorgkas maken eveneens deel uit van het takenpakket. Tenslotte ben 
je in staat om de noden van onze leden correct in te schatten en er ook op in te spelen. Je maakt 
deel uit van de staf en rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Jouw profi el: je hebt een masterdiploma of gelijkwaardige ervaring binnen een ziekenfonds, 
bent vertrouwd met het juridische kader en de nodige informaticatools en steeds bereid om 
je bij te scholen. Als persoon getuig je van een klantgerichte en fl exibele houding en bent 
stressbestendig. Je werkt nauwkeurig en proactief en kan als leidinggevende respect afdwingen 
door een open communicatie en verantwoordelijkheidszin.

Lokaal bestuur Arendonk zoekt:

DESKUNDIGE ONDERWIJS EN 
BUITENSCHOOLSE OPVANG 
niveau B • voltijds • contractueel

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

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

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

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

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

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

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

Belgische marktleider  
op het gebied van  

« sleutel-op-de-deur 
woningbouw »

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

  
Het startloon van een verpleegkundige?
2.718 euro bruto per maand. Dat is vanaf juli 2021 het 
officiële startloon voor een bachelor verpleegkunde. 
En dat is een behoorlijke loonsverhoging.

In de zorgsector wordt het loon be-
paald door barema’s met minimum- 
lonen per aantal dienstjaren. Je salaris 
stijgt naargelang je anciënniteit op-
bouwt of als je doorgroeit in je carrière. 
“Die barema’s zijn sinds 2018 aan het 
veranderen. Er was een eerste aanpas-
sing in 2018 om in juli 2021 een finale 
te hebben”, vertelt Klaartje Theunis, 
directeur P&O en VSB bij Zorgnet-Icuro.
Begon een bachelor verpleegkunde 
vóór de aanpassing aan 2.491 euro 
bruto per maand, dan is dat deze zo-
mer dus aan 2.718 euro. Goed voor een 
loonstijging van ongeveer 9 procent. 
En dit los van toeslagen voor bijvoor-
beeld weekend- en nachtwerk. “Deze 
barema’s en startlonen gelden zowel 
voor een verpleegkundige in een zie-
kenhuis of in een woonzorgcentrum als 
voor thuisverpleging”, legt Theunis uit.
Dit gaat dus om een bachelor verpleeg-
kunde. Een starter met een HBO5- 

diploma in verpleegkunde begint in 
juli aan 2.513 euro en iemand met een 
diploma zorgkundige aan 2.326 euro 
bruto.  (WiVi)

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

 

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

werft aan

Mechelsesteenweg 388
2500 Lier 

T 015 30 67 83

Bij interesse kan u een CV 
doorsturen naar :

directie@janssens-alusystems.be

Aluminium schrijnwerker
voor binnendienst

ONS AANBOD:
U werkt in een bloeiende familieonderneming 
Vaste voltijdse job onder paritair comité 111 (metaal)    
Competitief loon

PROFIEL:
Je bent gemotiveerd, verzorgd en beleefd |
technische opleiding (min. TSO3) of gelijkwaardig | 
ervaring als  schrijnwerker in aluminium ramen en 
deuren | technisch inzicht en kennis plan lezen   |  
talenkennis: Nederlands (goed) |
kennis van CNC-programma’s en - machines is 
zeker een plusplunt

FUNCTIE:
Zagen en bewerken van aluminium profielen |
verpakken profielen |  
persen en afwerken van aluminium ramen en deuren |
assemblage van raamgehelen |  polyvalent inzetbaar

Lokaal bestuur Haaltert zoekt

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

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

Job in Haaltert|

Lokaal bestuur Haaltert zoekt

Teamcoördinator Omgeving  
A1a-A3a op de dienst Omgeving 
Voltijds contract van onbepaalde duur 
Onder leiding van de clustermanager Ruimte coördineer 
je, en volg je de werking van team Omgeving op.  
Je coacht je medewerkers en zorgt zo voor een optima-
le dienstverlening met een gemotiveerd en competent 
team. Je adviseert en coördineert projecten van team 
Omgeving.

Interesse ?
Solliciteer ten laatste op 11 maart 2021
Solvus: 03 213 97 41 , sollicitaties.poolstok@solvus.be

Job in Haaltert|

Brandbeveiliging - Brandblusapparaten
zoekt een (m/v):

ONDERHOUDSMONTEUR 
BLUSAPPARATEN
voor regio Ninove

  
Het startloon van een verpleegkundige?
2.718 euro bruto per maand. Dat is vanaf juli 2021 het 
officiële startloon voor een bachelor verpleegkunde. 
En dat is een behoorlijke loonsverhoging.

In de zorgsector wordt het loon be-
paald door barema’s met minimum- 
lonen per aantal dienstjaren. Je salaris 
stijgt naargelang je anciënniteit op-
bouwt of als je doorgroeit in je carrière. 
“Die barema’s zijn sinds 2018 aan het 
veranderen. Er was een eerste aanpas-
sing in 2018 om in juli 2021 een finale 
te hebben”, vertelt Klaartje Theunis, 
directeur P&O en VSB bij Zorgnet-Icuro.
Begon een bachelor verpleegkunde 
vóór de aanpassing aan 2.491 euro 
bruto per maand, dan is dat deze zo-
mer dus aan 2.718 euro. Goed voor een 
loonstijging van ongeveer 9 procent. 
En dit los van toeslagen voor bijvoor-
beeld weekend- en nachtwerk. “Deze 
barema’s en startlonen gelden zowel 
voor een verpleegkundige in een zie-
kenhuis of in een woonzorgcentrum als 
voor thuisverpleging”, legt Theunis uit.
Dit gaat dus om een bachelor verpleeg-
kunde. Een starter met een HBO5- 

diploma in verpleegkunde begint in 
juli aan 2.513 euro en iemand met een 
diploma zorgkundige aan 2.326 euro 
bruto.  (WiVi)

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

 

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

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.

Kortrijk zoekt een 
Directeur Zorg (A5a-A5b)

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.

DIENSTHOOFD INFORMATICA
A1a-A3a – voltijds

Profiel
Een masterdiploma, in combinatie met:

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

• 3 jaar relevante beroepservaring (diensthoofd informatica)

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

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

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

• 3 jaar relevante beroepservaring (diensthoofd informatica)

Interesse?
We verwachten je kandidatuur 

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

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

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

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

DIRECTEUR  
TECHNISCHE UITVOERING 

A4a-A4b – voltijds

www.emaco-international.be/vacatures

Zoekt:
-  elektrotechnisch 

installateurs
- onderhoudselektriciens

Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?



portofzeebrugge.be - info@portofzeebrugge.be 

Kiezen voor het team ‘Port of Zeebrugge’ betekent kiezen voor 
dynamiek. Je komt terecht in een boeiende havenomgeving 
waar groei, duurzaamheid en veilig en zorgzaam omgaan met 
mens en milieu de sleutelwoorden zijn.  
Kom aan boord van één sterk, divers team dat steeds inzet op 
het versterken van eenieders kwaliteiten. Open communicatie, 
gedrevenheid, wederzijds respect en integriteit stuwen ons samen 
vooruit.   
Voel jij ook de ambitie om samen met het Port of Zeebrugge team 
onze innovatieve wereldhaven verder uit te bouwen?   
Lees dan zeker deze vacature.

Je bent verantwoordelijk voor het algemeen management van onze haveninfrastructuur. 
Je stuurt diverse teams (50 VTE) aan met elk hun expertise die instaan voor het beheer, 
het onderhoud en de renovatie van onze maritieme infrastructuur: sluizen, bruggen, 
wegen, kaaimuren, rioleringen, leidingen, alsook de gebouwen en fleet. 
Je vertaalt de strategie en meerjarenplanning naar operationele doelstellingen en  
begrotingen. Je staat in voor onderhouds- en renovatieprojecten alsook de opstart van 
nieuwe projecten. Zo creëer je een efficiënte, continue en toekomstgerichte werking van 
de afdeling en onze haven. 
Tot slot heb je in het bijzonder oog voor sterk leiderschap en ondersteuning van je 
medewerkers. Je creëert een waarderend klimaat waar je medewerkers zich maximaal 
kunnen inzetten en ontwikkelen. Je streeft naar een goede samenwerking binnen 
je teams, tussen de afdelingen en externe partijen. Je garandeert tegelijkertijd een  
kwaliteitsvol, kostenefficiënt en klantgericht beheer en uitvoering van alle activiteiten 
met inachtneming van compliance. Je leiderschapsstijl creëert en stimuleert een cultuur 
van integriteit, respect en gedrevenheid. 

Profiel

• Je behaalde een masterdiploma en hebt 7 tot 10 jaar relevante ervaring
• Je hebt een grondige technische kennis en kan terugvallen op 
 ervaring in onderhoudsmanagement
• Je hebt ervaring als projectleider van grote infrastructuurprojecten
• Je beschikt over sterke leidinggevende capaciteiten
• Je denkt sterk conceptueel en hanteert een helicopterview
• Je bent klantgericht, teamgericht, resultaats- en veranderingsgericht
• Integriteit, respect en gedrevenheid zijn waarden die je hoog in het vaandel draagt

Aanbod

Je kan rekenen op een gevarieerde job met stimulerende verantwoordelijkheden en plaats 
voor nieuwe initiatieven. Verder bieden we jou een aantrekkelijk loonpakket met onder 
andere maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering en een bedrijfswagen. 

Solliciteren? 

Stuur je motivatie met cv, naar Port of Zeebrugge, t.a.v. de personeelsdienst, Isabellalaan 
1, 8380 Zeebrugge of naar personeelsdienst@mbz.be en dit uiterlijk op 12/03/2021. 
Voor meer informatie kan je ons bereiken op het nr. 050 54 32 11.

Manager Port Infrastructure
Focus asset management

UW HAVEN

Ervaring op het gebied van human resources en zin 
om uw vaardigheden in te zetten voor een dynamisch 
overheidsbedrijf met een maatschappelijk doel?

Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek, een van de 
grootste OCMW’s in Brussel, organiseert een  
vergelijkend statutair aanwervingsexamen voor de 
functie van 

Directeur van de Human Resources 
(graad A7) (m/v/x).

Meer weten over de voorwaarden om deel te nemen 
aan het examen en de procedure om uw kandidatuur 
in te dienen, surf dan naar onze site  
www.ocmw-molenbeek.be, rubriek “werken bij het 
OCMW” en klik op de link “Solliciteer bij het OCMW” 
en dan “aanwervingsexamens”.

De inschrijvingen worden afgesloten op 21/03/2021.

Qubo is een gezond, groeiend familiebedrijf met een 
uitstekende reputatie in de particuliere woningbouw. 

Onze ambitie weerspiegelt zich ook in ons recent 
bedrijfsgebouw. Om ons team te versterken zijn wij op 

zoek naar een (m/v)

U bent dynamisch en flexibel. U heeft ervaring in 

particuliere verkoop. Kennis van woningbouw is 

een voordeel. Sterke interesse in bouwen en wonen 

is een noodzaak. U heeft doorzettingsvermogen, 

luistervaardigheid en organisatietalent.

Goede kennis van het frans is een pluspunt.

U adviseert klanten omtrent de mogelijkheden. U doet 

hen, samen met de architect en de calculator, een 

haalbaar voorstel.

Wij bieden u een fulltime job in een jong en enthousiast 

team met een degelijke professionele omkadering. 

U werkt als collega van de zaakvoerders.

Sollicitatie en CV naar:

Qubo nv, t.a.v. Bart De Malsche
Zwaarveld 69 – 9220 Hamme
052 499 591 – bart@qubo.be

w w w . q u b o . b e

Zelfstandig 
BOUWADVISEUR

GO! zoekt
afgevaardigd  
bestuurder

www.g-o.be/topper

Goesting om ook je carrière 
gesmeerd te laten verlopen?

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

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

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

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
TECHNIEK?

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE 
IN ZEE GAAT.

Kortrijk 
Vaartstraat 25 

056 225 880

Gent 
Kortrijksesteenweg 1099 

093 108 339

www.aanwervingshuis.be

info@aanwervingshuis.be



Projectleider
FUNCTIE: • Als projectleider word jij verantwoordelijk voor de opvolging van onze projecten 
van A tot Z (vnl. particulieren). • Eénmaal het project verkocht is, sta jij in voor de opmetingen 
en de voorbereidende besprekingen met architect en bouwheer. • Je werkt het project technisch 
verder uit in afstemming met het productie-atelier en plaatst de nodige bestellingen. • Je volgt de 
werven op, voorziet de nodige instructies voor ons plaatsingsteam en onderhoudt continu contact 
met architect, bouwheer, collega’s (planning, productie, … ) en leveranciers. • Je rapporteert aan de 
zaakvoerder. • Op termijn is het de bedoeling dat je meer verantwoordelijkheden kunt opnemen 
ter ondersteuning van de zaakvoerder en zo kunt doorgroeien richting Operations Management.   

PROFIEL: • We mikken voor deze uitdagende functie op een master of bachelor niveau 
(bouwkunde, architectuur, …) met min. 8 jaar ervaring in de wereld van (aluminium) schrijnwerk. 
• Je beschikt over een goed technisch inzicht (plannen lezen) en kan werken met een CAD-teken-
programma. • Je bent een kei in planning en organisatie en benadert problemen oplossingsgericht. 
• Je hebt aandacht voor details en werkt administratief nauwkeurig.

AANBOD: • Een zeer gevarieerde functie binnen een dynamische en gerenommeerde be-
drijvengroep. • Reële doorgroeimogelijkheden om op termijn meer verantwoordelijkheden op te 
nemen. • Een aantrekkelijk verloningspakket met tal van extralegale voordelen (te bespreken).

G&G CONSTRUCT, gelegen te
Ninove, maakt reeds meer dan 
20 jaar dromen waar in ramen en 
deuren. Als erkende en gerenommeer-
de REYNAERS ALUMINIUM PARTNER
staat G&G Construct garant voor 
kwaliteit, service en de meest inno-
vatieve oplossingen inzake aluminium 
schrijnwerk (minimalistische H-Finity 
schuiframen, Steel look, …). Op heden 
telt dit dynamisch bedrijf, als onder-
deel van de groep rond PAUWELS 
VERANDA’S, een 25-tal enthousiaste 
medewerkers. De ambities zijn groot 
met oog op de toekomst en in het licht 
hiervan is men op heden op zoek naar 
een ambitieuze (m/v):

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

nemen.een ambitieuze (m/v):

INTERESSE? 
Mail je cv met begeleidend schrijven naar 
HR Flux garandeert snelle, discrete en professionele opvolging van je kandidatuur en begeleidt je 
ook na indiensttreding. 
Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld.

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

www.ggconstruct.be Met ambitie doorgroei Operations Management
Ma./Ba.  met min. 8 jaar ervaring in ramen en deuren (m/v)

VACATURE
Cluster-
verantwoordelijke Mens
(A4a-A4b) 
Lokaal Bestuur Temse
Ben jij de gedreven leidinggevende die 
wij zoeken?
Ben je gebeten door vrije tijd, sociale zorg en 
maatschappelijke dienstverlening? Solliciteer 
dan nu voor clusterverantwoordelijke Mens.

Vind meer informatie op www.temse.be of 
schrijf je in voor onze virtuele infoavond op 
23 februari om 18.30 u.

Solliciteren kan tot en met 3 maart.

DESKUNDIGE 
RUIMTELIJKE ORDENING B1-B3
voltijds - contract voor onbepaalde duur

Functie: • Je doet de beoordeling van omgevingsvergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige han-
delingen. • Je bereidt de vooradviezen rond ruimtelijke ordening en stedenbouw voor, in overleg met 
de gemeentelijke omgevingsambtenaar – stedenbouw. 
Profiel: • Je beschikt over een grondige kennis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de 
uitvoeringsbesluiten & Omgevingsvergunningendecreet. • Je hebt een goed ruimtelijk inzicht en kan 
een bouwkundig plan snel lezen en begrijpen. • Je hebt affiniteit met ruimtelijke ordening en je kan 
dossiers correct en stipt afwerken. • Je beschikt over een bachelordiploma en bent in het bezit van een 
rijbewijs B.
Aanbod: • Wij bieden jou een uitdagende job aan in een dynamische omgeving! • Wij geven je, naast 
een aantrekkelijke vergoeding, ook 30 dagen verlof, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, 
een aanvullend pensioen en tal van andere voordelen! 
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor drie jaar, verlengbaar met twee jaar.

Een infobundel bekom je bij de personeelsdienst, 09 243 14 67, personeel@zulte.be 
Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie van je bachelordiploma, rijbewijs B en een 
recent uittreksel uit het strafregister uiterlijk op 26 maart 2021 (poststempel geldt als bewijs)
aangetekend naar het College van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte of geef 
deze tegen ontvangstbewijs af in het gemeentehuis ten laatste op 26 maart 2021.

Het gemeentebestuur van Zulte 
werft aan (m/v):

www.zulte.be

Deskundigen erfgoed
Ben je gebeten door erfgoed? Ben je een doener en zijn
samenwerken, begeleiden en motiveren van groepen en
mensen jou op het lijf geschreven? Heb je een brede
interesse in het culturele veld? Dan is de functie van
Deskundige Erfgoed (B1-B3) iets voor jou.

Wij bieden een uitdagende, afwisselende job in een
enthousiast team. Verloning volgens barema B1-B3 en
extralegale voordelen. Voltijds of deeltijds in overleg (we
werven 1,8 VTE aan).

Profiel Je beschikt over een bachelordiploma, bij voorkeur
in een menswetenschappelijke richting, je beschikt over
een rijbewijs  B en hebt bij voorkeur affiniteit met
erfgoedwerking en met de regio Vlaamse Ardennen.

De projectvereniging VARIANT is een intergemeentelijk
samenwerkingsverband rond cultuur en erfgoed in de
Vlaamse Ardennen. Binnen de projectvereniging zijn er
momenteel een deelwerking rond cultureel erfgoed en
een deelwerking rond onroerend erfgoed actief. Zij
werken samen aan een integrale erfgoedbenadering
onder de noemer Erfgoed Vlaamse Ardennen.

Bezorg je CV, motivatiebrief,
diploma en uittreksel strafregister
ten laatste op maandag 8 maart
2021 via
https://www.jobsolutions.be/regi
ster/7385 of per mail naar
elien@assolutions.be

Bezorg je cv, motivatiebrief, diploma en
uittreksel strafregister ten laatste op
maandag 8 maart 2021 via
www.jobsolutions.be/register/7385
of per mail naar elien@assolutions.be

Directeur basisschool
Als directeur neem je de leiding in één van deze twee
scholen (exacte locatie later te bepalen). Je staat in voor
de optimale werking van de onderwijsinstelling, met het
oog op het kwalitatief behalen van de doelstellingen
conform de leerplannen.

Je beschikt over een bekwaamheidsbewijs van ten minste
professionele bachelor (PBA) met een bewijs van
pedagogische bekwaamheid (BPB). Daarnaast heb je een
dienstanciënniteit van minstens 10 jaar verworven in het
stedelijk/gemeentelijk onderwijs als lid van het personeel
van het kleuter-, lager of basisonderwijs en ben je in vast
verband benoemd in een wervings-, selectie-, of
bevorderingsambt. Je voldoet aan de algemene
aanwervingsvoorwaarden zoals omschreven in het
decreet rechtspositie van 27 maart 1991.

Het gemeentelijk kleuter- en basisonderwijs in de
gemeente Kluisbergen wordt georganiseerd door
basisschool ‘De Start’. Deze bestaat uit een school in de
deelgemeente Berchem en een school in de
deelgemeente Ruien. Voor één van deze twee scholen
(exacte locatie later te bepalen) zijn we op zoek naar een
voltijdse directeur basisonderwijs (m/v/x).

De infobrochure vind je op
www.assolutions.be/jobs. Bezorg
je cv, diploma's, uittreksel van het
strafregister en een kopie van je
ID, uiterlijk 18 mei 2020 via
www.jobsolutions.be/register/55
61 of per post naar Julie Morbée,

 
Als deskundige onderwijs en buitenschoolse opvang neem je een regisseurs-

Je hebt een bachelordiploma ofwel een diploma hoger onderwijs van één 

De bruto maandelijkse aanvangswedde bedraagt aan de 

Je kan de infobrochure downloaden van de website www.arendonk.be 

vrijdag 
 verstuurd worden naar het vast bureau, Vrijheid 29, 2370 Arendonk (post- 

werft aan

Mechelsesteenweg 388
2500 Lier 

T 015 30 67 83

Bij interesse kan u een CV 
doorsturen naar :

directie@janssens-alusystems.be

Aluminium schrijnwerker
voor binnendienst

ONS AANBOD:
U werkt in een bloeiende familieonderneming 
Vaste voltijdse job onder paritair comité 111 (metaal)    
Competitief loon

PROFIEL:
Je bent gemotiveerd, verzorgd en beleefd |
technische opleiding (min. TSO3) of gelijkwaardig | 
ervaring als  schrijnwerker in aluminium ramen en 
deuren | technisch inzicht en kennis plan lezen   |  
talenkennis: Nederlands (goed) |
kennis van CNC-programma’s en - machines is 
zeker een plusplunt

FUNCTIE:
Zagen en bewerken van aluminium profielen |
verpakken profielen |  
persen en afwerken van aluminium ramen en deuren |
assemblage van raamgehelen |  polyvalent inzetbaar

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.

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



JE PROFIEL?

— Voor deze job is geen diploma  
  vereist
—  Je bent bereid om te wonen in 
  de conciërgewoning (de woning  
  is niet geschikt voor grote gezinnen)
— Je ben stipt, ordelijk, alert,  
  zelfstandig, sociaalvaardig en  
  klantvriendelijk
— Je kan je fl exibel opstellen (avond/ 
  weekend/onderbroken diensten)
— Je bent maximaal beschikbaar  
  tijdens het openingsseizoen 
  (1 april t.e.m. herfstvakantie)
— Je hebt affi niteit met kunst, erfgoed,  
  maatschappelijke projecten en dieren

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Een unieke woon- en werkomgeving. 
Een halftijds brutomaandloon volgens 
het wettelijke barema (afhankelijk van 
relevante ervaring en anciënniteit), 
aangevuld met diverse extralegale 
voordelen. 

INTERESSE?

Ga naar genk.be/vacatures voor het 
volledige functieprofi el, foto’s van de 
woning, de sollicitatievoorwaarden en 
de loonvoorwaarden. Solliciteren kan 
t.e.m. 21 maart 2021.

Voor meer inlichtingen over deze selectie-
procedure kan je contact opnemen met de 
Dienst Personeel via werving@genk.be. 

LABIOMISTA is het permanente en evoluerende kunstwerk van Koen 
Vanmechelen i.s.m. stad Genk. Als krachtige kruisbestuiving tussen kunst, 
wetenschap en maatschappij is LABIOMISTA een ode aan de mix van 
het leven. Het ambitieuze project opende de poorten in 2019 en wist al 
zo’n 100.000 bezoekers aan te trekken. LABIOMISTA is op zoek naar 
een conciërge (m/v/x) die als een ‘goede huisvader’ zorgt voor de site. De 
conciërge werkt voor stad Genk, het gaat om een halftijdse job en verloning. 
Daarnaast wordt er ook een unieke woning van 180 m² ter beschikking 
gesteld voor het gezin van de conciërge. Het deeltijdse takenpakket heeft o.m. 
betrekking op toezicht, orde en netheid, onderhoud, opvangen van bezoekers 
en leveranciers, … Hiernaast zorgt de conciërge ook voor permanentie op 
de site buiten de openingsuren, het openen en sluiten van het park, dagelijkse 
controlerondes, controle van de staat van het park en de dieren, …

VACATURE
STAD GENK

LA B IO
MISTA

.BE
CONCIËRGE LABIOMISTA
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LABIOMISTA.BE

Hogeschool PXL 
heeft
volgende vacatures

 
DIENSTHOOFD  
BIBLIOTHEEK 2.0
(Multimediaal Leercentrum)

ONDERZOEKER  
LOGISTIEK

Bekijk 
onze vacatures:

www.pxl.be/jobs

Gemeentebestuur 

Houthalen-Helchteren  
zoekt

deskundige groenbeleid
Ben jij gedreven om vanuit je kennis van groenbeheer,
een duurzaam groenbeleid mee vorm te geven in onze
gemeente? Sta je te popelen om vernieuwende
projecten op de rails te zetten? Ben je een open en
doelgerichte communicator? Leg je de focus op het
behalen van een goed eindresultaat waarbij je oog 
hebt voor verschillende belangen? Bekijk dan 
de diplomavoorwaarden en

 

www.houthalen-helchteren.be/vacatures

podiumtechnicus
Ben je gebeten door de cultuurmicrobe én op zoek 
naar een vaste job? Weet jij alles van licht, geluid en
podiumtechniek? Zorg jij met je collega’s ervoor dat 
een voorstelling of activiteit van het cultuurhuis Casino
een topbeleving wordt?

solliciteer dan  
vandaag nog via

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

www.kloecknermetals.be

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

  
Het startloon van een verpleegkundige?
2.718 euro bruto per maand. Dat is vanaf juli 2021 het 
officiële startloon voor een bachelor verpleegkunde. 
En dat is een behoorlijke loonsverhoging.

In de zorgsector wordt het loon be-
paald door barema’s met minimum- 
lonen per aantal dienstjaren. Je salaris 
stijgt naargelang je anciënniteit op-
bouwt of als je doorgroeit in je carrière. 
“Die barema’s zijn sinds 2018 aan het 
veranderen. Er was een eerste aanpas-
sing in 2018 om in juli 2021 een finale 
te hebben”, vertelt Klaartje Theunis, 
directeur P&O en VSB bij Zorgnet-Icuro.
Begon een bachelor verpleegkunde 
vóór de aanpassing aan 2.491 euro 
bruto per maand, dan is dat deze zo-
mer dus aan 2.718 euro. Goed voor een 
loonstijging van ongeveer 9 procent. 
En dit los van toeslagen voor bijvoor-
beeld weekend- en nachtwerk. “Deze 
barema’s en startlonen gelden zowel 
voor een verpleegkundige in een zie-
kenhuis of in een woonzorgcentrum als 
voor thuisverpleging”, legt Theunis uit.
Dit gaat dus om een bachelor verpleeg-
kunde. Een starter met een HBO5- 

diploma in verpleegkunde begint in 
juli aan 2.513 euro en iemand met een 
diploma zorgkundige aan 2.326 euro 
bruto.  (WiVi)

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

 

Brandbeveiliging - Brandblusapparaten
zoekt een (m/v):

ONDERHOUDSMONTEUR 
BLUSAPPARATEN
voor regio Ninove
Je functie: 
Je bent verantwoordelijk voor het jaarlijkse onderhoud van brandblussers en 
brandpreventiemateriaal bij onze klanten, conform normen en regels.

Je taken: 
• Je voert inspecties, onderhoud uit en adviseert klanten op het gebied van 
brandbeveiliging • Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de verkoop 
van brandpreventiemateriaal aan onze klanten.

Je profiel: 
• Je hebt technische affiniteiten • Je bent in het bezit van een rijbewijs B 
• Je communiceert vlot en gemakkelijk met klanten en bent commercieel 
aangelegd • Je bent serieus, ordelijk en nauwgezet • Je werkt graag zelfstandig 
en zoekt altijd naar oplossingen • Je bent fysiek resistent en je kan goed tegen 
stress.

Ons aanbod: 
• Bediendecontract van 38 uur/week 
• Goede arbeidsvoorwaarden • Hospitalisatie- 
verzekering • Aanvullend pensioenplan • Vast 
salaris met premies • Gedegen interne training 
• Voertuig van de firma.

Interesse? 
Stuur uw kandidatuur met foto naar 
info@dimex-technics.be 
(t.a.v. de Personeelsdienst).

www.dimex-technics.be



ALGEMENE INFORMATIE
Voor bovenstaande functies gelden er algemene 
toelatingsvoorwaarden en moeten de kandidaten  
slagen in een selectieprocedure. Naast een passende 
verloning, maaltijdcheques, fietsvergoeding en een 
hospitalisatieverzekering kan beroepservaring in de privésector
of als zelfstandige worden toegekend als die beroepservaring
relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt
aangesteld (met een maximum van 6 jaar). Voor elke functie
wordt tevens een wervingsreserve van 1 jaar aangelegd.

Richt je kandidatuur met vermelding van je motivatie, het
vereiste diploma en/of attest, schriftelijk en aangetekend,
met recent cv uiterlijk op 12 maart 2021 aan het college van
burgemeester en schepenen, personeelsdienst, Koningin
Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg. Je mag je kandidatuur ook
met de vereiste stukken tegen ontvangstbewijs afgeven aan
de centrale onthaalbalie van het gemeentehuis tijdens de
openingsuren (zie www.leopoldsburg.be).

Solliciteren onder dezelfde voorwaarden via e-mail mag ook op
sollicitaties@leopoldsburg.be.

Voor elke functie is een functiebeschrijving beschikbaar die kan
worden geraadpleegd op www.leopoldsburg.be/vacatures.
Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Bart 
Froeyen: T 011 34 92 15 of bart.froeyen@leopoldsburg.be.

VACATURES

KANDIDAATSTELLING

De gemeente Leopoldsburg werft aan (m/v):

DIRECTEUR CULTUURCENTRUM
A1a – A3a – contractueel – voltijds 38/38

Functie: je leidt, beheert en coördineert de werking van het 
cultuurcentrum. Als directeur werk je onder directe leiding van 
de clustercoördinator vrije tijd.
Profiel: je beschikt over een masterdiploma, of daarmee 
gelijkgesteld.

CLUSTERCOÖRDINATOR VRIJE TIJD
A4a – A4b – statutair – voltijds 38/38

Functie: als clustercoördinator begeleid je de processen 
die verbonden zijn met de opmaak, uitvoering en evaluatie 
van de beleidsplanning. Je coördineert het gemeentelijk 
beleidsdomein vrije tijd.
Profiel: je beschikt over een masterdiploma, of daarmee 
gelijksteld.

2 SPORTPROMOTORS
B1-B3 – contractueel – voltijds 38/38

Functie: je geeft met de sportfunctionaris en medewerkers 
gestalte aan het sportpromotiebeleid door het ontwikkelen, 
organiseren, plannen en opvolgen van sportpromotionele en 
sportanimatieacties (sportkampen, sportinitiaties …)
Profiel: je beschikt over een bachelordiploma lichamelijke 
opvoeding en bewegingswetenschappen.

TWZ nv is een familiaal gerunde onderneming, met sterke (Europese) aandeelhouders, die aan haar 
industriële klanten duurzame en inventieve oplossingen biedt voor de ophaling en verwerking van 
afvalstromen. Binnen de TWZ Group wordt afval als grondstof maximaal voor recyclage of als alternatieve 
energiebron aangewend, met het oog op een betere en milieuvriendelijke toekomst. TWZ Genk specialiseert 
zich en wil uitgroeien tot een pionier in de verwerking van (niet-)gevaarlijke en vloeibare afvalstoffen, zowel 
bulk als verpakt. Hiervoor werd de site in Genk gerenoveerd en aangepast aan de huidige technische eisen 
en wetgeving, zodat de aangeboden afvalstoffen voor 100% volgens de geldende milieunormen aanvaard 
kunnen worden. TWZ Genk beschikt over een eigen labo en investeerde bovendien in nieuwe tanks voor 
zuren en basen. Om de site in Genk verder uit te bouwen, zijn we dringend op zoek naar een:

Evergem 
(hoofdkantoor)

105 medewerkers
(TWZ Group)

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Aanmaken van nieuwe klanten, ingeven en verwerken van orders
2. Telefonisch beantwoorden van vragen van klanten
3. Opmaken van de planning voor productie en labo en instaan voor stockbeheer
4. Opstellen van transportdocumenten, identificatieformulieren ...
5. Plaatsen van bestellingen van materialen, bijhouden van werkuren onderaannemers

Bachelor 
office, logistiek ...

5-tal jaar ervaring in 
administratieve omgeving

Wat heeft TWZ nv u te bieden?

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

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

Aanwerving exclusief  
begeleid door 

450.000 ton
afval / jaar www.twzgroup.be

Flexibel VooruitziendKlant-
gerichtAccuraat

Jaarbonus

1991

Technologisch
milieubedrijf Afwisseling

Doorgroei-
mogelijk- 
heden 

Groeiend 
bedrijf

Administratief/Logistiek Medewerker

Kennis Office, Navision Goede basiskennis Frans

Communi-
catief 
sterk

Het stadsbestuur van Bree gaat over 

tot de aanwerving en de aanleg van 

een werfreserve van 2 jaar voor een: 

Meer info? Meer informatie over deze vacature en het inschrijvingsformulier  
vind je op www.bree.be. 

Interesse? Bezorg uiterlijk op 3 maart 2021  het inschrijvingsformulier samen 
met je sollicitatiebrief, uitgebreid cv en een kopie van je diploma aan het College 
van burgemeester en schepenen, Vrijthof 10, 3960 Bree (de poststempel geldt 
als bewijs) of mail alles naar evelien.boonen@bree.be. 

Werkleider 
Cx - 38u - contractueel 
Functie: • Je geeft op dagelijkse basis leiding aan de medewerkers die instaan voor een 

verzorgde en veilige stad, op het gebied van wegenis en groen. • Je ziet toe op de goede 

uitvoering van onderhoudstaken door derden. • Je bent verantwoordelijk voor het hele 

proces van een opdracht of project (voorbereiding, uitvoering en opvolging).

Profiel:  • Je hebt een hoger secundair diploma (of daarmee gelijkgesteld). • Je hebt 

minimaal 8 jaar relevante werkervaring in een technische omgeving waarvan minimaal 3 

jaar in een leidinggevende functie. • Je hebt kennis van groen of wegenis. • Je bent positief 

ingesteld en gelooft in motiverend leidinggeven. • Je hebt een flexibele instelling en bent 

bereid om deel uit te maken van de wachtdienst. • Je beschikt over een rijbewijs B.

Aanbod: • Uitgebreid pakket extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatie

verzekering, aanvullend pensioen, gunstig verlofstelsel en fietsvergoeding. • Overname 

van maximaal 10 jaar anciënniteit (in een relevante functie). 

Er wordt een preselectie gemaakt op basis van relevante ervaring en kennis van groen of 

wegenis. Dit toon je aan in je motivatiebrief en cv. Als je voldoet aan de voorwaarden, word 

je uitgenodigd voor de geïntegreerde proef die zal plaatsvinden op zaterdag 13 maart 2021.  

Het juiste tijdstip krijg je later meegedeeld. 

www.bree.be


