Jobadvertenties vind je zowel
in dit weekendkatern als elke
werkdag verspreid in je krant.
En natuurlijk op Jobat.be.
Volgende week in Jobat:
Extra jobs in bouw



VAN GEZOCHTE PROFIELEN TOT OMSCHOLING

Vijf cruciale vragen
over werken in de zorg
“Zorginstellingen
draaien niet alleen op
zorgpersoneel. Ook heel
wat andere profielen
gaan er aan de slag, van
boekhouders tot IT’ers.
En zij zijn soms

Sinds vorig jaar is de zorgsector niet meer uit het nieuws te slaan. Mede door deze
aandacht is het ook een sector die veel mensen aanspreekt om er aan de slag te
gaan. Maar kan dat zomaar, als buitenstaander bijvoorbeeld? In vijf vragen en
antwoorden zetten we je op weg.

1. WELKE ZORGPROFIELEN ZIJN ER NODIG?

Heel wat, maar als we de lijst met knelpuntberoepen
van de VDAB er bijnemen, dan staat met name de
verpleegkundige helemaal bovenaan. Hier mag je
ook de hoofdverpleegkundige bij rekenen, eveneens
al jaren een hardnekkig knelpuntberoep. En dan
zijn sommige verpleegkundigen nog meer gegeerd
dan anderen. “Denk maar aan de geriatrisch verpleegkundige, een profiel waar door de toenemende vergrijzing alleen nog meer vraag naar zal zijn”,
voorspelt Klaartje Theunis, directeur P&O en VSB bij
Zorgnet-Icuro. Daarnaast zijn ook zorgkundigen erg
in trek, en dan vooral in stedelijke gebieden.

2. EN WELKE NIET-ZORGPROFIELEN?

Zorginstellingen draaien niet alleen op zorgpersoneel. Ook heel wat andere profielen gaan er aan de
slag én zijn soms net zo schaars. “Dergelijke profielen
worden vaak weleens vergeten”, erkent Theunis, die
financiële beroepen (zoals boekhouders) en IT’ers
(zoals softwareontwikkelaars) aanhaalt als voorbeelden. Een ander profiel dat door de sector vaak gevraagd wordt, is technisch geschoold personeel.

3.

KAN JE VLOT SWITCHEN NAAR EEN JOB
IN DE ZORG?
Best wel. Er gaat steeds meer aandacht naar mensen die een tweede carrière in de zorg beogen.

Zo ondersteunt de VDAB bijvoorbeeld voor werkzoekenden de opleiding naar verpleegkundige.
Klaartje Theunis wijst zelf op het recente initiatief
#kiesvoordezorg, waarvoor je tot 5 maart kan inschrijven. “Hierbij krijg je, na het succesvol doorlopen van een selectieprocedure, een contract en
loon bij een zorgwerkgever. En als dagelijkse job
volg je dan les bij een erkende schoolinstelling
voor je opleiding zorgkundige of verpleegkunde,
als bachelor of HBO5 (hoger beroepsonderwijs).
Je hebt recht op je wettelijke vakantiedagen. Maar
de verlofdagen in de zomer, die je daarbuiten over
hebt, ga je wel aan de slag bij je zorgwerkgever.”

4. WAT MET OMSCHOLING BINNEN
DE ZORG ZELF?
Ook daar werden de voorbije jaren wel wat initiatieven genomen. Een bekend voorbeeld is het
zogenaamde Project 600, waarbij werknemers uit
de privé-gezondheidssector met behoud van loon
studeren voor verpleegkundige HBO5.
Daarnaast is er voor de sector ook een brugopleiding waarbij HBO5-verpleegkundigen zich kunnen omscholen tot bachelor-verpleegkundigen.
Zo kunnen zij meer verdienen en ook andere taken en jobs uitvoeren. “Sommige specialisaties,
denk aan spoed of intensieve zorgen, zijn namelijk
voorbehouden voor bachelors”, weet ze.

ook schaars”

5.

WAT MET SWITCHEN TUSSEN TWEE
ZORGINSTELLINGEN?
Dat gaat intussen relatief makkelijk. Ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuisverpleging werken
bijvoorbeeld volgens eenzelfde paritair comité
en hanteren dezelfde barema’s. “Dat maakt dat
je vlot van werk kan veranderen en je anciënniteit
kan overnemen”, aldus Theunis. Terwijl de (loon)
voorwaarden hetzelfde of op zijn minst gelijkaardig zijn, kunnen zorginstellingen (en -functies) wel
erg verschillen. “In een ziekenhuis is er bijvoorbeeld veel variatie, terwijl er in een woonzorgcentrum met de vaste bewoners meer stabiliteit is.
Sommigen hebben liever het ene, sommigen het
andere.”
William Visterin

Op 4 maart (van 14u tot 19u) organiseert Jobat de virtuele jobbeurs
‘Werken in de zorg’
Gratis registratie via
jobat.be/zorgbeurs
of via deze QR-code

Werkzaam in de zorg of (nog) niet?
Geef je carrire de boost die ze verdient:
ga voor de switch van je leven binnen f
buiten de zorg & ontwikkel je (toekomstige)
zorgtalent via onze coachingsessies.
Naast honderden jobs die zorgende handen
behoeven over heel Vlaanderen & Brussel, kom
je er ook als technicus, leidinggevend talent,
schoonmaker, IT-wonder, administratieve
duizendpoot, als jobstudent of met elk ander
talent aan je trekken, want onze zorghelden
kunnen dit niet alleen.
Help jij binnenkort het land letterlijk mee
terug overeind?

Deze bedrijven verwachten je!

Schrijf je nu gratis in:

www.jobat.be/zorgbeurs

4 maart 2021
14:00 - 19:00

Scan me
en ontvang
je gratis
toegangsticket!

Een arbeidsmarkt met
vele uitdagingen
Het is in maart één jaar geleden dat de
gezondheidscrisis ons in een eerste lockdown
stortte. Allicht niemand had gedacht dat we
zo lang met het virus zouden worstelen. Maar
de gevolgen zijn er, niet in het minst voor de
arbeidsmarkt. In geen tijd gingen we van veel
vacatures en steeds minder werkzoekenden,
naar een halvering van het aantal vacatures en
een stijging van het aantal werkzoekenden.
“De gevolgen van de coronacrisis lieten zich
voelen in elke sector, maar de verschillen tussen
de sectoren waren nooit zo groot. Sommige
werkgevers vechten al maanden om te overleven,
niet wetend of ze het gaan halen.”, zegt Wim
Adriaens, CEO van VDAB, “Anderen komen nog
steeds handen te kort, de krapte lijkt daar terug
van nooit weggeweest. Kijk maar naar de nieuwe
knelpuntberoepenlijst van VDAB, met dit jaar maar
liefst 190 knelpuntberoepen.”
Verschillende oorzaken
Los van corona blijven de ‘klassieke’
knelpuntberoepen overeind. Zorg, bouw, de

technologische sector
en IT blijven sectoren
met grote aantallen
knelpuntberoepen. De
zoektocht naar technisch
personeel blijft voor vele
werkgevers moeilijk. Er
zijn knelpuntberoepen
die momenteel minder
‘knellend’ zijn als
gevolg van de corona-maatregelen. Maar daarvan
verwachten we wel dat hun knelpuntkarakter zal
terugkeren bij het herstel van de economische
activiteit.
In de lijst van knelpuntberoepen voor 2021 zien we
ook een aantal nieuwe knelpuntberoepen opduiken
die hun oorzaak eerder lijken te vinden in de grote
kloof tussen de verwachtingen van kandidaten en
werkgevers.
Ondersteuning
Ook de toenemende vergrijzing heeft een blijvende
impact op de arbeidsmarkt en geeft aanleiding tot

een stijgende vervangingsvraag. De uiteenlopende
snelheden waarmee de verschillende sectoren
zich zullen herstellen, zal een impact hebben op
de vraag naar nieuwe medewerkers. We krijgen
ongetwijfeld meer werkzoekenden. Ook andere
doelgroepen zullen zich aandienen: tijdelijk
werklozen die getroffen worden door onzekerheid in
hun sector, zoeken allicht een oplossing via tijdelijke
opdrachten in andere sectoren. Ook de groep
mensen die een nieuwe start willen maken op de
arbeidsmarkt biedt ongetwijfeld uiteenlopende
talenten. VDAB heeft alvast de duidelijke intentie
om iedereen op de meest uiteenlopende manieren
ondersteuning te bieden.

Samen sterk voor werk
vdab.be

www.runtime.be

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)

Zelfstandig
BOUWADVISEUR

run medical
Ben je een gedreven professional in de zorgsector of paramedische sector?
Tot onze klanten behoren kleine en grote zorginstellingen, laboratoria, bedrijven actief in pharma en medical devices.
Jij focust je op de zorg & wij op jouw carrière!

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.

Projectstaffing
Freelance

Vast contract
Interim

Sollicitatie en CV naar:

jobs@runtimeprojects.be
T 014 15 13 10

jobs@run4medical.be
T 014 15 13 00

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

K a n t o r e n i n O l e n – B o o i s c h o t – A a r s c h o t – Tu r n h o u t – H a m – A n t w e r p e n

www.qubo.be

Kortrijk | Vaartstraat 25 |

056 225 880

Gent | Kortrijksesteenweg 1099 |

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE IN ZEE GAAT.

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be

093 108 339

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.

Zit jouw droomjob erbij?

Business Analist Shared Services | Product Owner Finance | Full Stack Developer
Scrum Master | Product Owner Business Automation Services | Product Owner Customer Care
Product Owner Acquisitie & Onboarding | Junior Controller | Schrijvend Redacteur (GVA) | Account Advisor (Jobat)

Ontdek ze op onze jobsite

www.mediahuis.be/jobs

Jobadvertenties vind je zowel
PROJECTMANAGERin dit weekendkatern als elke
werkdag
verspreid
Who wants to be the change we wish to
see in the world
- Gandhiin je krant.
En natuurlijk op Jobat.be.

De kennismaking

De uitdaging: • In samenwerking met de projectdirecteur instaan voor het begeleiden van
bedrijfsprojecten in België • In nauw contact staan met alle stakeholders binnen het project:
CO2logic, opgericht in 2006, is
constructie- en infrastructuurbedrijven, overheidsinstanties en onafhankelijke auditors • Het
Belgisch leider in CO2-voetafdruk- en
energieverbruik van klanten in kaart brengen en actieplannen opstellen • Verantwoordelijk voor
klimaatadviesdiensten. Ze helpen de

het volledige proces van de CO2-prestatieladder: van het nieuwe product in de markt zetten
impact van organisaties te verlagen in
tot het uitvoeren van projecten • Mogelijkheid om betrokken te worden bij andere klimaat- en
de strijd tegen de klimaatverandering.
energiediensten • Meewerken aan een groenere en duurzamere toekomst • Rapporteren aan en
Door middel van het meten, reduceren
nauw samenwerken met de projectdirecteur
en neutraliseren van CO2-emissies
helpen ze hun klanten om hun
De perfecte match: • Bij voorkeur een ingenieursopleiding en minstens 3 jaar relevante
maatschappelijke verantwoordelijkheid
werkervaring • Passie voor duurzaamheid en milieu • Technische kennis van de carbon footprint
te verhogen. Met 25 professionele
of broeikasmanagementsystemen • Zelfstandig meerdere projecten beheren • Ambitieuze,
consultants aan boord groeit deze
leergierige, communicatieve en klantgerichte consultant • Contactvaardige professional die
Inorganisatie
tijdenrazendsnel.
van Covid-19
zijn virtuele jobbeurzen de norm. En die verschillen
op een aantal
CO2logic heeft
gemakkelijk contact legt met verschillende stakeholders • Vloeiend Nederlands en comfortabel
de
ambitie
om
de
CO
-prestatieladder,
2
in het Frans of Engels
vlakken fundamenteel
van een klassieke beurs ter plaatse.
ontwikkeld door ProRail in Nederland,
Het aanbod: • Als jonge, innovatieve, ambitieuze en snelgroeiende organisatie is CO2logic
ook te introduceren in België. Dit
debijvoorbeeld.
werkgever bij uitstek om mee te kunnen groeien en bloeien • Samenwerken aan een
instrument
werd ontwikkeld
om de als de virtuele variant heeft
Zowel
de traditionele
jobbeurs
seerd zijn, per provincie
maatschappelijke missie • Professionele onboarding • De rode draad is duurzaamheid dus ook
klimaatimpact
van
bedrijven
te
beheren.
als doel werkzoekenden en werkgevers met elkaar te Bij een virtuele jobbeurs kunnen kandidaten, en de aanprofessionele verplaatsingen gebeuren zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of de plooifiets
Om deze projecten in België mee
matchen.
Maar zijn
ze verschillen
wezige bedrijven, vooraf een preselectie maken van wie zij
te ondersteunen,
ze in de regio natuurlijk fundamenteel. Zo is
een
virtuele
jobbeurs
willen ontmoeten. Al verlopen die ontmoetingen natuurlijk
Brussel
op zoek
naar een: voor iedereen toegankelijk. Al wat je

Volgende week in Jobat:
Extra jobs in bouw

De opmars van de virtuele jobbeurs

nodig hebt is een pc of smartphone en een (betrouwbare)

online. En ook dat is een belangrijk verschil: vermits alle

www.co2logic.comDaardoor kunnen Meer
internetverbinding.
virtuele
jobbeurzen
communicatie
digitaal
gebeurt, zal
je in het geval van chat
info?
Contacteer Martine
Groenen op 011
30 35 00
www.motmansenpartners.be
makkelijk heel Vlaanderen beslaan en hebben
soms eenSolliciteer
extraonline
moeten
letten op je schrijven. Of op je voorkomen, als
Klaar omze
te groeien?
via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
verloopt
via Motmans
& Partners.
gemeenschappelijk thema zoals zorg De
of selectieprocedure
techniek. Terwijl
je exclusief
voor videochat
gaat.
(WiVi)
Erkenningsnummer: VG. 1560/BO
traditionele jobbeurzen vaak eerder regionaal georgani-

OP ZOEK
NAAR TOFFE
COLLEGA’S
Vind jouw droomjob
bij een snelgroeiend
familiebedrijf:
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• Commercieel administratieve
medewerkers
• All-round techniekers
• Verkoopsadviseurs
• Financial Controller

We’re hiring.

Site uitgebreid van 25.000 m2 naar 63.000 m2

WWW.DICAR.BE/VACATURES

Dit voorjaar organiseert Jobat nog drie
virtuele jobbeurzen, waarvan de eerstvolgende op 4 maart over ‘Werken in de zorg’.
Meer info op jobbeurs.jobat.be

FPC Antwerpen en FPC Gent bieden zorg op maat in een
klinische setting aan geïnterneerden met een psychiatrische
stoornis of een verstandelijke beperking. In een forensisch
psychiatrisch centrum werk je in het spanningsveld tussen
behandelen en beveiligen. Het is belangrijk dat de
afdelingsteams graag en goed samenwerken, sterk in hun
schoenen staan, stressbestendig zijn en open staan voor
feedback. Herken je jezelf hierin? Dan pas jij misschien wel in
ons team!
Momenteel zoeken wij voor de zorgafdelingen, de mobiele
ploeg én de medische dienst:

VERPLEEGKUNDIGEN M/V
Voor de zorgafdelingen en de mobiele ploeg zoeken we tevens:

THERAPEUTISCH ASSISTENTEN/GROEPSBEGELEIDERS M/V
Dit zeggen jouw toekomstige collega's erover:

"Een omgeving die
ondersteunend is en
die je jezelf laat zijn."

"Grootse dingen
kwamen nooit voort
uit comfortzones."

Lokaal bestuur Arendonk zoekt:

DESKUNDIGE FINANCIËN
niveau B • voltijds • contractueel

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

Voor meer info of een
sollicitatie, surf naar
www.fpcnv.be/jobs.

VEREISTEN Je bent minimaal houder van een bachelordiploma, ofwel een diploma van
het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs in het studiegebied
handelswetenschappen en bedrijfskunde in één van de volgende studierichtingen:
• boekhouden-informatica • bedrijfsadministratie • bedrijfsmanagement: optie bedrijfsadministratie; optie boekhouden-accountancy; optie boekhouden-fiscaliteit; optie openbare
administratie • bedrijfsbeheer: optie accountancy-fiscaliteit.
WAT BIEDEN WIJ? De bruto maandelijkse aanvangswedde bedraagt aan de huidige index
minimum 2 509,94 euro. Je hebt recht op maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding. Er wordt een werfreserve van 3 jaar aangelegd.
SOLLICITEREN? Je kan de infobrochure downloaden van de website www.arendonk.be
of verkrijgen bij de personeelsdienst: 014 40 90 64 of mieke.iemants@arendonk.be.
Je kandidatuur (inclusief motivatiebrief, cv en kopie van de diploma’s) moet uiterlijk op vrijdag
5 maart 2021 verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29,
2370 Arendonk (poststempel geldt als bewijs), of afgegeven worden op de personeelsdienst
tegen ontvangstbewijs.

Kortrijk
Vaartstraat 25
056 225 880

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE
IN ZEE GAAT.

Gent
Kortrijksesteenweg 1099
093 108 339
www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be

Iedereen bij ons zorgt ervoor dat
onze senioren het goed hebben.
Daarom zoeken we medewerkers met oog
voor de job én de mensen.
Zin om als zorgkundige, verpleegkundige,
ergotherapeut, hoofd zorgteam, logopedist
of accountant ons team te versterken?

Goed voor onze patiënten zorgen, in een omgeving waarin zij zich
comfortabel en veilig voelen, daar draait het bij ZNA om. En die zorg
komt er door de inzet, de betrokkenheid en het enthousiasme van al onze
medewerkers. Wil jij samen met 6 000 collega’s veilige en kwaliteitsvolle
zorg verlenen? Fantastisch! Bij ZNA willen we ons voortdurend verbeteren
en streven we naar vijfsterrenkwaliteit, zowel voor onze patiënten als onze
medewerkers. En daar hebben we jou voor nodig!

ZNA zoekt verpleegkundigen, zorgkundigen,
hoofdverpleegkundigen, apotheekassistenten,
laboranten en nog zoveel meer!

Werken in
Antwerpen?

zorgbedrijf.antwerpen.be

Elders werken?

zorgbedrijf.vlaanderen.be

Geïnteresseerd? Bezoek ZNA op de virtuele jobbeurs ‘werken in de
zorg’ op donderdag 4 maart, georganiseerd door Jobat! Ontdek onze
jobaanbiedingen of kom gerust eens langs voor een babbel!
Meer informatie over ZNA op www.zna.be
Vlaanderen

www.zna.be

Zet je mee in,
voor het leven!
Bekijk onze vacatures op www.uzatrektaan.be

Wil jij onze
bewoners
helpen om
gelukkig
ouder te
worden?

Meer dan 120 voorzieningen met woonzorgcentra en/of assistentiewoningen, met
allemaal hun lokale authenticiteit en eigenheid, vormen samen Senior Living Group.
Senior Living Group is marktleider in
België in de sector van private residentiële
ouderenzorg. Wij zijn voortdurend op
zoek naar medewerkers die zich met ‘met
hart en ziel’ inzetten voor onze bewoners:
zowel directeurs voor onze woonzorgcampussen, als verplegend, verzorgend en
ondersteunend personeel.

Voor meer informatie:
www.srliving.be - hr@srliving.be
HR-afdeling, Satenrozen 1B, 2550 Kontich

SAMEN STERK
IN ZORG!

Paola, artieste,
jongleert met al haar
zorgvaardigheden.

WIJ ZOEKEN VERPLEEGKUNDIGEN

We ontmoeten je graag
op de online jobbeurs van
Jobat op 4 maart 2021!
Neem alvast een kijkje op onze website:

werkenbij.azrivierenland.be

Demula is gevestigd in Laarne en sinds 1981 actief in
de sector van de bouwchemische specialiteiten. Demula
verdeelt en produceert hulpstoffen voor beton en mortel,
krimparme mortels, renovatie- en reparatiemortels en
andere bouwspecialiteiten. Via een bewuste benadering van
de markt en een continu streven naar professionalisering
heeft het bedrijf zich in de top van de markt gepositioneerd.
De kracht van Demula bestaat uit een zeer ruim assortiment,
de technologische ondersteuning en een internationaal
uitgebouwde verankering.

Om de doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, willen we de organisatie versterken met een:

ACCOUNTMANAGER Antwerpen, Brabant en Limburg
Verkoper pur sang met groeipotentieel
(ref. 2021/2020)
Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het marktsegment met specifieke toepassingen
in de ruwbouwfase op de werven: gietmortels, betonlosmiddelen, beschermingsproducten,
reparatieproducten, hechtmiddelen ...
• Je identificeert continu het marktpotentieel: de lopende werven, de grotere bouwprojecten in
opstartfase, de aannemers en de marktinfluencers.
• Als rasechte businessontwikkelaar genereer je omzet via relatiemanagement: je zorgt ervoor dat je de
juiste persoon bent, met het juiste product, op de juiste plaats, op het juiste moment! Dit realiseer je in
eerste instantie door zeer gericht werven te bezoeken en constant op te volgen.
• Je beheert je klanten en de diverse gesprekpartners (werfleiders, aankopers ...), denkt met hen mee en
adviseert hen op een correcte, professionele en servicegerichte manier. Voor grotere klanten assisteer
je eveneens bij de ontwikkeling van een accountplan en jaarcontracten.
• Op termijn zal je focus meer op de commerciële ontwikkeling van Wallonië liggen. Wanneer de groei
van dit segment dit vereist, zal je de nieuwe verkoopmedewerkers dan ook sturen en begeleiden.
• Je werkt intensief samen met de commerciële binnendienst, de R&D-afdeling en de
regioverantwoordelijke, aan wie je rapporteert.
Ben je gepassioneerd door deze functie?
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur
reageer je via www.auli.be

S Y S T E M T H I N K I N G I N A WO RLD O F EM O TIO N S AN D P ERCEPTIONS

Onze aanpak.
Jouw stijl.
Bij het Wit-Gele Kruis bied je
kwalitatieve zorg aan bij mensen
thuis. Daarbij reken je op je
skills, creativiteit én op collega’s
die je elke dag ondersteunen.
Kies voor onze aanpak en vul
die in met je eigen stijl.

Klaar voor jouw ronde?
Check onze vacatures en
solliciteer op jouwstijl.be

Ben je gegradueerd of bachelor in de
verpleegkunde, beschik je over een
rijbewijs B en draag je onze patiënten
een warm hart toe? Dan bieden we
jou niet alleen veel opleidingskansen,
doorgroeimogelijkheden en een
competitief loon, maar vooral een job
met een gezonde work-life balance.

STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL NV te Aartselaar,
is een metaalverwerkend bedrijf gespecialiseerd in het
ontwerp en productie van industriële straalmachines
voor de oppervlaktebehandeling.
Momenteel hebben wij voor onze locatie in Aartselaar, een
vacature voor een

AZ Klina zoekt m/v:

Verpleegkundigen

TEKENAAR - CONSTRUCTEUR
Functie omschrijving:
Het vervaardigen van
zowel verkooptekeningen,
productietekeningen en stuklijsten
van diverse (grit)straal- Installaties
en -machines.

WERKEN VOOR AZ KLINA?

Sta jij te springen om ook voluit te gaan?
Solliciteer dan snel via onze jobsite.
Tot spoedig!

Samen,
voluit!

Leer ons nu al beter kennen:
www.facebook.com/AZKlinaVoluitVoorZorg

Randstad Belgium NV/SA - VG 458/BUOSAP - W. INT.017, W.RS.017 - 00256-406-20121120, 00256-405-20121120 - A.94-A.153

Ontdek al onze vacatures op azklina.be/werken-bij-az-klina

ontdek al
onze zorgjobs
vast, tijdelijk of
freelance.
Bezoek op 4 maart tussen 14 en 19 uur
de virtuele jobbeurs ‘werken in de zorg’
op jobat.be/beurs en chat met onze
medewerkers.
vragen/info: medical@randstad.be
www.randstad.be/medical

Straaltechniek
International N.V.
Antwerpsesteenweg 100
2630 Aartselaar
T +32 3 870 61 70
F +32 3 870 61 76
www.straaltechniek.net

Eigenschappen:
Technische opleiding tot bachelor
in werktuigbouwkunde.
Ongeveer 2-10 jaar ervaring als
ontwerpingenieur en een ervaren
/ expert in Autodesk Inventor.
Een adequate kennis van de
Nederlandse en Franse taal is een
pré
Wat mag je verwachten:
Een vast contract in een
dynamische en innovatieve
werkomgeving.
Bezorg uw CV aan Dhr. Ing.
Edwin Houweling, Algemeen
Directeur, via: edwin.houweling@
straaltechniek.com

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

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

Lier

Antwerpen

Antwerpen

Wil jij projecten zoals deze mee helpen
realiseren in Antwerpen en Limburg?
Genk
Scan de QR-code
en wordt onze nieuwe

Kampenhout

Accountmanager Gevelstenen
Hasselt

STEENBAKKERIJ

GEVELSTENEN ∙ STEENSTRIPS ∙ KLEIKLINKERS

www.vandemoortel.be

Verdonck
Professional
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Een stevig
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En natuurlijk op Jobat.be.
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3. KAN JE VLOT SWITCHEN NAAR EEN JOB IN DE ZORG?

Best wel. Er gaat steeds meer aandacht naar mensen die een tweede carrière in
de zorg beogen. Zo ondersteunt de VDAB bijvoorbeeld voor werkzoekenden de
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Sinds vorig jaar is de zorgsector niet meer uit het nieuws te slaan.
Mede door deze aandacht is het ook een sector die veel mensen aanspreekt om er aan de slag te gaan. Maar kan dat zomaar, als buitenstaander bijvoorbeeld? In vijf vragen en antwoorden zetten we je op weg.

1. WELKE ZORGPROFIELEN ZIJN ER NODIG?

Heel wat, maar als we de lijst met knelpuntberoepen van de VDAB er bijnemen, dan
staat met name de verpleegkundige helemaal bovenaan. Hier mag je ook de hoofdverpleegkundige bij rekenen, eveneens al jaren een hardnekkig knelpuntberoep. En
dan zijn sommige verpleegkundigen nog meer gegeerd dan anderen. “Denk maar
aan de geriatrisch verpleegkundige, een profiel waar door de toenemende vergrijzing

5.

Filip Willems is amper 29 maar al hoofdtechnoloog op de dienst

alleen nog meer vraag naar zal zijn”, voorspelt Klaartje Theunis, directeur P&O en
Medische Beeldvorming van het ZOL. Als student psychoVSB bij Zorgnet-Icuro. Daarnaast zijn ook zorgkundigen erg in trek, en dan vooral in

logie stuitte hij eerder per toeval op de materie: door zijn knieproblemen en de daarbij horende röntgenfoto’s en echografieën.

stedelijke gebieden

2. EN WELKE NIET-ZORGPROFIELEN?

Zorginstellingen draaien niet alleen op zorgpersoneel. Ook heel wat andere profielen
“Die onderzoeken fascineerden mij diensthoofd. Al waren de jobkansen
gaan er aan de slag én zijn soms net zo schaars. “Dergelijke profielen worden vaak
enorm. Het jaar erna ben ik medische in de medische beeldvorming toen
weleens vergeten”, erkent Theunis, die financiële beroepen (zoals boekhouders) en
beeldvorming gaan studeren”, zegt eerder beperkt. “Ondertussen is ons
IT’ers (zoals softwareontwikkelaars) aanhaalt als voorbeelden. Een ander profiel dat
Filip. Reeds tijdens zijn opleiding had profiel gegeerd en zijn die kansen
door de sector vaak gevraagd wordt, is technisch geschoold personeel.
Filip de ambitie om door te groeien tot toegenomen. Ik kon gelukkig aan de

PRODUCTIEPLANNER
De uitdaging: • Instaan voor de productieplanning van de plant in Arendonk (op termijn ook
die van Slowakije), rekening houdend met levertermijnen, beschikbare productiemiddelen,
optimale personeelsbezetting en prioriteiten • Productiedata capteren en analyseren en
op basis daarvan een capaciteitsplanning opstellen • Planningsparameters (ordergroottes,
snelheden …) onderhouden en storingen detecteren om proactief problemen te voorkomen
• De beschikbaarheid van matrijzen, grondstoffen en hulpmaterialen in de gaten houden en
aankomende tekorten signaleren • Aanvragen van de verkoopafdeling analyseren zodat ze
de klant vlot en correct kan informeren • Contact onderhouden met productie, engineering,
inkoop en sales om een overzicht over de projecten te behouden • Knelpunten signaliseren
en verbetervoorstellen formuleren • Rapporteren aan de plant manager

De kennismaking
Indupol International nv is
marktleider in glasvezelversterkte
kunststoffen en gespecialiseerd in
modellen, mallen en prototypebouw.
Ze zijn toeleverancier van
composietproducten voor o.a. de
auto-industrie (vrachtwagens,
autobussen, trailers en caravans),
railway, landbouw en bouw.
Met ± 200 medewerkers in hun
productiefaciliteiten in België en
Slowakije zijn ze een financieel
gezond en groeiend bedrijf.

De perfecte match: • Bachelor- of masterdiploma ingenieurswetenschappen, logistiek
of economie of gelijkwaardig door ervaring • Minimaal enkele jaren ervaring als
productieplanner in de maakindustrie • Uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels,
Duits is een troef • Kennis van Excel en een ERP-systeem (bij voorkeur Navision) • Wonen in
de regio (max. 1u) • Assertief, flexibel en stressbestendig • Communicatief sterke teamplayer
die het overzicht over lopende projecten steeds weet te bewaren
Het aanbod: • De kans om mee te werken aan de groei van een innovatief bedrijf met
ruimte voor eigen initiatief • Afwisselende job in een kmo met een vlakke structuur en
informele sfeer waar niet in hokjes gedacht wordt • Aantrekkelijk salarispakket aangevuld met
extralegale voordelen

Voor de vestiging in Arendonk zijn wij
voor hen op zoek naar een:
www.indupol.com

Meer info? Contacteer Sandra Holsteyns via 011 30 35 00

www.motmansenpartners.be

Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.
Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

www.deputter.co/jobs

SPIDER CONCEPTS.EU

Voor ons actueel aanbod vacatures kijk op

Automotive

Logistics

actief in de sectoren
Transport

Wij

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

Account Manager
Regio Limburg

Functie en verantwoordelijkheden

Beringen &
Marche-en-Famenne
2.000 medewerkers wereldwijd
waarvan 30 in België
1994
600 miljoen euro omzet
www.vbh.be

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 vooraanstaande 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.

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 productgamma 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
het opvolgen
van klanten

Ervaring met technische
producten (afwerking,
schrijnwerkerij)

Zelfstandig
werken

Relatiebouwer

Commercieel

Gedreven

Wat heeft VBH u concreet te bieden?

Groeibedrijf

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

Uniek
assortiment

Boeiende
functie

Betrouwbare
partner

Firmawagen

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

Maaltijdcheques

Jaarbonus

Aanwerving
exclusief
begeleid door

Hechtel-Eksel zoekt een (m/v/x):

Deskundige mobiliteit

Deskundige educatie en doelgroepen

niveau B1-B3 – voltijds (38/38) – contractueel

niveau B1-B3 – voltijds (38/38) – contractueel

Je bent verantwoordelijk voor:
• het organiseren van een optimaal mobiliteitsbeleid;
• een correcte en klantvriendelijke informatieverstrekking naar interne
en externe actoren, zoals burgers, studiebureaus en politie;
• aanvragen, dossiers en projecten inzake verkeer en mobiliteit.
Je beschikt over een bachelordiploma (bij voorkeur Verkeerskunde en
Mobiliteit), een rijbewijs B, en je slaagt voor het examen.

Je bent verantwoordelijk voor:
• het verder uitbouwen van het educatieve luik van de bibliotheek;
• toenadering tot diverse doelgroepen;
• ondersteuning van de dagelijkse werking in de bibliotheek.
Als goede communicator ben je vlot in het uitbouwen en onderhouden van
relaties, en ben je schriftelijk sterk in het weergeven van informatie. Je
beschikt over een bachelordiploma, een rijbewijs B, en je slaagt voor het
examen.

Durf jij verantwoordelijkheid te nemen, wil je werken met toffe collega’s in een ﬁlevrije omgeving en geniet je graag van tal van opleidingsmogelijkheden,
een gunstige werk- en verlofregeling met een correcte verloning en extralegale voordelen? Dan zijn we naar jou op zoek!
Meer weten? Functiekaarten, selectieprocedures en aanwervingsvoorwaarden vind je terug op www.hechtel-eksel.be/personeel/vacatures. Meer info kan
je bekomen bij de personeelsdienst via 011 73 01 48 of personeelsdienst@hechtel-eksel.be
Solliciteren? Bezorg ons je kandidatuur uiterlijk op 17 maart 2021 via www.hechtel-eksel.be/personeel/vacatures, samen met je cv, motivatiebrief en
een kopie van het gevraagde diploma, of door persoonlijke afgifte met ontvangstbewijs of een aangetekend schrijven gericht aan college van burgemeester
en schepenen, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Desco is van bij de start in 1947 ‘n familiebedrijf. Het levenswerk van ondertussen vier generaties. Nu nog steeds is
desco een autonome, 100% Belgische onderneming met meer dan 600 medewerkers. Als groothandel en distributeur van
badkamers, verwarming en installatiematerialen is desco de trouwe partner van meer dan 4.000 vaklui. Desco ondersteunt
dan ook 100% de professionele markt vanuit zijn 30 verkooppunten.

zin in werk met water?
Desco, met verkooppunten verspreid over het land, breidt uit en zoekt gemotiveerde medewerkers.
Onze medewerkers zijn klantgericht, communicatief, flexibel en dynamisch. Ervaring in de sector is zeker een groot pluspunt.

toonbankverkoper m/v

toonzaalverkoper sanitair m/v

functie
Na een inloopperiode in het magazijn ontvang je samen met
je collega’s klanten en installateurs aan de toonbank. Je
geeft hen deskundig advies over onze producten. Je maakt
de bestelling volledig klaar, ook administratief. Je bent de
schakel tussen het magazijn en de klanten.

functie
Na een boeiende opleiding van 3 maanden in Wijnegem ontvang je samen met je collega’s: architecten, eindverbruikers
en installateurs in de toonzaal van jouw verkooppunt. Je
geeft technisch en esthetisch advies over badkamers. Je
maakt met kennis en inzicht een voorstel op de computer
en sluit het verkoopgesprek af naar ieders tevredenheid.

Lummen en Diest

profiel
je bent:
• technisch onderbouwd in sanitair & cv
door opleiding of ervaring
• bereid tot zaterdagwerk
• in het bezit van een wagen en rijbewijs B
• woonachtig in de regio van je verkooppunt(en)

Lummen

profiel
je bent:
• administratief onderbouwd
• bereid om zaterdagen te werken
in ruil voor een andere vrije dag
• bereid om een opleiding te volgen
met betrekking tot badkamers
• geïnteresseerd in interieur en design
• bachelor of gelijkwaardig door ervaring

interesse?
Zoek je een nieuwe uitdaging bij een werkgever die je naast
werkzekerheid, doorgroeimogelijkheden en een aangename
werksfeer een uitstekend salaris in overeenstemming met je
bekwaamheden bezorgt?
Aarzel niet en solliciteer vandaag nog.
neem contact op
met onze personeelsdienst:
Pia Vanderstraeten
Bijkhoevelaan 2-4
2110 Wijnegem
T +32 3 360 72 18
pia.vanderstraeten@desco.be
www.desco.be

Gemeente en OCMW
van Ham gaan over tot de
aanwerving van een:

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

Medewerker festiviteiten/accommodatiebeheer
voltijds • onbepaalde duur • niveau C1-C3

DESKUNDIGE BURGERZAKEN
38/38 • contractueel, onbepaalde duur • B1-B3
Als polyvalente deskundige van de dienst Burgerzaken ondersteun je jouw collega’s
en je afdelingshoofd door, onder meer, de relevante wetgeving van de dienst op te
volgen en de kwaliteit en klantvriendelijkheid van de dienstverlening te bewaken.
Je begeleidt, informeert en adviseert de inwoners en de collega’s over de materies
eigen aan de dienst burgerzaken. Je draait zowel front- als backofﬁce mee op de
dienst. Als vertegenwoordiger van de dienst Burgerzaken werk je bovendien ook mee
aan zowel dienstgebonden als dienstoverschrijdende projecten.
De schriftelijke proef zal doorgaan op vrijdag 2 april 2021.

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT PROJECTMEDEWERKER
38/38 • contractueel, onbepaalde duur • B1-B3
Je staat in voor het verzekeren van de hulp-, dienst- en zorgverlening voor alle Hamse
inwoners, met een bijzondere aandacht voor personen met minder welzijnskansen.
Je werkt nieuwe initiatieven uit (bijvoorbeeld inzake de strijd tegen kinderarmoede),
implementeert deze en volgt deze op. Je stemt het aanbod aan lokale sociale hulpen dienstverlening maximaal af op de lokale behoeften.
De schriftelijke proef zal doorgaan op dinsdag 30 maart 2021.

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT SOCIALE DIENST
38/38 • contractueel, bepaalde duur van 1 jaar • B1-B3

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT SOCIALE DIENST
19/38 • contractueel, onbepaalde duur • B1-B3
Je staat in voor het verzekeren van de hulp-, dienst- en zorgverlening voor alle Hamse
inwoners, met een bijzondere aandacht voor personen met minder welzijnskansen.
Je verzekert de dienstverlening die nodig is om aan elke persoon de mogelijkheid
te bieden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Je werkt mee op preventief en curatief vlak, waarbij de hulp ﬁnancieel, materieel,
immaterieel of psycho-sociaal kan zijn. Je begeleidt cliënten zoveel mogelijk naar
zelfredzaamheid.
De schriftelijke proef voor deze functies zal doorgaan op maandag 29 maart 2021.

DESKUNDIGE MILIEU/NOODPLANNING
38/38 • contractueel, onbepaalde duur • B1-B3
Je staat mee in voor het behandelen en adviseren van diverse milieuprojecten binnen
de gemeente. Je staat in voor de opmaak en het in stand houden van nood- en
interventieplannen samen met de betrokken diensten en externe organisaties.
Je coördineert de strategische doelstellingen van de gemeente met betrekking tot
klimaat en duurzaamheid.
De schriftelijke proef zal doorgaan op dinsdag 30 maart 2021.

Voorwaarden
Voor al deze functies dien je te beschikken over een bachelordiploma.
Voor de functies van maatschappelijk assistent dien je te beschikken over een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma. Een diploma van bachelor in de sociale
gezondheidszorg komt eveneens in aanmerking.
Wij bieden: Een uitdagende en afwisselende job in een boeiende omgeving • een
correct salaris in niveau B, met mogelijkheid tot het meenemen van relevante privéanciënniteit • maaltijdcheques, ﬁetsvergoeding en een hospitalisatieverzekering •
een interessante verlofregeling
Hoe solliciteren? Solliciteren doe je bij voorkeur via www.ham.be/vacatures. Je kan je
sollicitatiebrief, CV en diploma ook verzenden naar personeelsdienst@ham.be, of per
post naar Gemeentebestuur Ham, Dorpsstraat 19, 3945 Ham.
Je sollicitatie dient het bestuur te bereiken ten laatste op woensdag 17 maart 2021.
Ontdek alle aanwervingsvoorwaarden (functiebeschrijving, weddeschaal) via
www.ham.be/vacatures of neem contact op met de personeelsdienst op 013 61 10 32
of via personeelsdienst@ham.be

Functie: • Je levert vergunningen af voor activiteiten en je meldt activiteiten aan
die vragen om de goedkeuring van het schepencollege of de dienst Festiviteiten.
Je zorgt ook voor de administratieve afhandeling en de briefing van gemeente
lijke diensten. • Je controleert activiteiten bij vermoedens van misbruik. • Je geeft
leiding aan de hoofdverantwoordelijke van het Vrijetijdsinfopunt. • Je bent backup
voor de werking rond de UiTpas. • Je bent verantwoordelijk voor de planning van
de wekelijkse kienavonden in de zaal Jeugdpark. Je bent ook het aanspreekpunt
voor organisatoren en verenigingen.
Profiel: • Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of hiermee gelijkgesteld.
• Je kan zelfstandig en in team werken. • Je bent flexibel en werkt graag in een
omgeving met veel variatie. • Je bent een probleemoplosser die niet bang is om
werk aan te pakken. • Je hebt enige kennis van het werkveld en bent bereid om je
hier verder in te verdiepen. • Je bent klantvriendelijk, verantwoordelijk en correct
in het werk dat je aflevert.
Aanbod: • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor 38 u./week.
• Een verloning volgens barema (min. € 1.966 voltijds bruto), aangevuld met
maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding. • Een
gevarieerde job vol uitdagingen en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.
Interesse?
• Stuur je sollicitatiebrief met cv en diploma vóór 15 maart 2021 naar College
van Burgemeester en Schepenen, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken of via mail
naar personeelsdienst@lanaken.be.
• Geldige kandidaten worden uitgenodigd voor een aanwervingsexamen.
• Meer info? Mail naar personeelsdienst@lanaken.be, bel 089 73 07 46 of
surf naar www.lanaken.be.

HR PAYROLL MANAGER

De kennismaking
Datwyler, gelegen in Alken,
behoort tot een internationale
groep met ruim 20 vestigingen en
meer dan 7.000 medewerkers. Het
bedrijf richt zich op hoogwaardige
elastomeercomponenten en
bekleedt leidende posities in
aantrekkelijke wereldwijde
markten zoals gezondheidszorg,
mobiliteit, olie & gas en food
& beverage. De groep voert
technologisch leiderschap hoog in
het vaandel. De vestiging in Alken
ondergaat eveneens een forse
groei en telt ondertussen 834
medewerkers.
Om ook op de hr-afdeling deze
groei te realiseren, gaan wij
op zoek naar een HR Payroll
Manager.

Analytische hr-generalist met kritische zin voor processen
De uitdaging: • Samen met je team ben je verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering
van de interne payrollprocessen voor Datwyler België • Je denkt in termen van optimalisatie
en efficiëntie, maar staat ook mee in voor de implementatie van deze verbeterinitiatieven
• Als coach ben je een motiverende leidinggevende voor je team, je begeleidt hen zowel
inhoudelijk als in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling • Naast je eigen vakgebied
ben je ook betrokken bij het ruimere personeelsbeleid • Je bent een sparringpartner voor het
management en brengt jouw advies gefundeerd naar voren • Je rapporteert aan Head of HR
De perfecte match: • Je beschikt over een master denkniveau in een economische, juridische of sociale richting • Je hebt een 10-tal jaar ervaring inzake hr-administratie binnen een
productieomgeving • Daarnaast ben je erg vertrouwd met de Belgische (sociale) wetgeving
en ondersteun je je collega’s hierin • Kennis van ERP-systemen (SAP) is een grote plus • Je
bent voldoende matuur, stelt je empathisch op en neemt zelfstandig initiatieven • De interne
voertaal is Nederlands maar in globale projecten zal je in het Engels communiceren
Het aanbod: • Als sparringpartner ben je nauw betrokken bij het personeelsbeleid binnen
de Belgische lokale vestiging, maar ook in globale projecten maak jij het verschil • Naarmate
optimalisatie-initiatieven meer vorm krijgen, evolueer je naar een generalistische rol • Je komt
terecht in een ambitieus en sterk hr-team binnen een laagdrempelige no-nonsensebedrijfscultuur • Glijdende uren en de mogelijkheid om gedeeltelijk van thuis uit te werken bieden
jou de nodige flexibiliteit • Je kan rekenen op een competitief salaris inclusief firmawagen,
tankkaart, maaltijdcheques, groepsverzekering, groepsbonus en een gunstige verlofregeling

www.datwyler.com
Meer info? Contacteer Martine Groenen op 011 30 35 00

www.motmansenpartners.be

Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.
Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

MAINTENANCE & ENGINEERING MANAGER

Leidersfiguur met passie voor techniek
De kennismaking
RoofTG Europe (Roof Tile Group)
maakt deel uit van de internationale
IKO Group (Canada), die zich met
34 bedrijven wereldwijd specialiseert
in dak- en waterdichtingsproducten.
Met een productie- en opslagplaats
in Tongeren op meer dan
22.000 m² is RoofTG Europe een
van de grootste fabrikanten en
wereldmarktleider op het vlak van
metalen dakbedekkingsmaterialen.
Deze metalen daksystemen zijn terug
te vinden op daken in meer dan
150 landen in de hele wereld, wat
goed is voor meer dan 1 miljoen daken
die bedekt zijn met producten van
RoofTG Europe. Voor de productiesite
in Tongeren (waar onlangs werd
geïnvesteerd in de uitbreiding van het
machinepark) is Roof Tile Group op
zoek naar een:
www.rooftg.com

De uitdaging: • Je bent verantwoordelijk voor onderhoud, engineering en het wisselstukkenmagazijn
• Je coördineert en organiseert het storings-, preventief en correctief onderhoud en waarborgt
zo een goede werking van de technische installaties (decoilers, slitters, persen, ponssystemen,
laklijnen, robotica, ovens …) • Je analyseert en optimaliseert de bestaande processen waar mogelijk
• Jouw doelstellingen: een optimale balans tussen correctief en preventief onderhoud enerzijds en
een optimale output in productie anderzijds • In samenspraak met de productieverantwoordelijken
bepaal je de richtlijnen en de periodiciteit inzake onderhoud, verbeteringen en vernieuwingen aan het
machinepark • Je beheert het technisch magazijn en coördineert de aankoop van de MRO-goederen
• Je staat in voor de veiligheid, de planning, de coaching en de ontwikkeling van je team, dat in een
3-ploegensysteem werkt • Je garandeert een zo efficiënt en effectief mogelijke werking door de
introductie en opvolging van een aantal representatieve KPI’s • Je stuurt een team aan van een 15-tal
medewerkers en je rapporteert aan de Operations Manager
De perfecte match: • Bachelor of master werk- en denkniveau in een technische richting is een
vereiste • Ruime leidinggevende ervaring (min. 5 jaar) in een technisch complexere omgeving in de
maakindustrie • Up-to-date met de laatste evoluties op het vlak van onderhoud (TPM, OEE …)
• Peoplemanager die dicht bij zijn team staat • Communicatief sterk in het Nederlands en het Engels
Het aanbod: • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte om de bestaande situatie
te optimaliseren en zo je eigen stempel te drukken • Een sterk, stabiel bedrijf waar er budgettaire
ruimte is voor optimalisaties • Een nieuwe directie die staat voor een mensgerichte bedrijfscultuur
• Aantrekkelijk renumeratiepakket inclusief extralegale voordelen

Meer info? Contacteer Philippe Nelissen via 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.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

PRODUCTSPECIALIST GEVEL

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

De uitdaging: • Expert van de organisatie met betrekking tot betonnen gevelelementen • Vanuit
een technisch perspectief medewerkers van de verkoopafdeling begeleiden • In nauw contact
staan met verschillende stakeholders: eindgebruikers, ontwerpers, architecten, partners, interne
afdelingen (verkoop, productie en R&D) en aannemers. Ervoor zorgen dat deze stakeholders
succesvol worden in het toepassen van onze gevelproducten • Continue afstemming en
samenwerking met alle stakeholders in de verschillende fases van het proces (voor, tijdens en na de
verkoop) • Samen met de medewerkers van de verkoopafdeling ervoor zorgen dat er altijd gewerkt
wordt vanuit de recentste technische ontwikkelingen • In samenspraak met de medewerkers van
R&D verdere technische ontwikkelingen garanderen • Vormgeven aan het businessplan vanuit deze
ontwikkelingen en marktkennis • Rechtstreeks rapporteren aan de CEO
De perfecte match: • Een hoger technisch diploma of gelijkwaardig door ervaring • Enkele jaren
relevante ervaring in architectuur, bouwkunde of engineering. De opbouw van een gevel kent
voor jou geen geheimen • Vlot connecteren met mensen • Grote verantwoordelijkheidszin en
thuis in een cultuur die streeft naar uitmuntendheid • Analytisch sterk, hands-on en oog voor
detail • Enthousiaste zelfstarter en bruggenbouwer
Het aanbod: • Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een modern en innovatief
bedrijf • Er is alle ruimte om mee te ontwikkelen in deze sterk groeiende en stabiele kmo • Je
wordt lid van de Ebema-familie en werkt bij de winnaar van een Voka HR Award • Een aantrekkelijk
loonpakket inclusief extralegale voordelen

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.
Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

YOU DON’T BUILD A
BUSINESS. YOU BUILD
PEOPLE AND THEN
PEOPLE BUILD THE
BUSINESS.
Motmans & Partners, met kantoren in
Hasselt, Lommel, Herentals, Eindhoven,
Diegem en Antwerpen, is een vaste waarde
in kwaliteitsvolle hr-dienstverlening. Onze
ervaren consultants bieden maatwerk op
het vlak van Werving & Selectie, Talent
Management, Hr-advies, Projectsourcing en
Loopbaanbegeleiding. Onze klanten bevinden
zich zowel in de private en de publieke sector als
in de sociale en non-profitsectoren. Motmans
& Partners groeit. Zin om onze familie te
versterken?

RECRUITMENT CONSULTANT Hasselt

De uitdaging: • Werving en selectie van hogere bedienden, management- en directiefuncties • Je beheert en diept de relaties uit bij een
bestaande klantenportefeuille • Je werkt creatieve oplossingen uit en adviseert bij vragen rond personeelsbezetting en -prestaties • Je kent je
dossiers grondig en levert kwalitatief werk af • Via korte communicatielijnen rapporteer je aan klanten en geef je feedback aan kandidaten
De perfecte match: • Enkele jaren rekruteringservaring • Oprechte interesse in mensen en hun drijfveren • Oog voor kwaliteitsvolle en
langdurige relaties met klanten • Uitgesproken servicegericht met een doorgedreven professionaliteit en veerkracht • Aangenaam in de omgang
met een discrete en integere aanpak

ERVAREN ASSESSOR Hasselt

De uitdaging: • Je staat in voor assessment, development, leadership en succession centers, waarbij je een ruime verantwoordelijkheid krijgt
over een klantenportefeuille • Vertrekkend van een grondige intake en behoefteanalyse, werk je oplossingen op maat uit • Je kent jouw dossiers
in de diepte en aan de hand van korte communicatielijnen rapporteer je aan jouw klanten en geef je persoonlijke feedback aan jouw kandidaten
De perfecte match: • Master in de psychologie en minimaal 5 jaar relevante ervaring, zowel met assessment als met development centers
• Kennis van en expertise in diverse tools op het vlak van persoonlijkheidsvragenlijsten, vaardigheidstesten en assessmentoefeningen
• Collegiale teamspeler

OFFICE ASSISTANT (deeltijds) Hasselt

De uitdaging: • Je draagt bij aan alle administratieve en organisatorische processen en staat in voor het onthaal van bezoekers • Je ondersteunt bij assessment en development centers op het vlak van testzaalbegeleiding, plannings en efficiënte voortgangscontrole • Je helpt onze
‘candidate experience’ en ‘customer intimacy’ naar een nóg hoger niveau te tillen
De perfecte match: • Minstens een bachelordiploma en enkele jaren werkervaring • Perfectionistisch ingesteld en talent om de zaken
voortdurend te bekijken vanuit de bril van onze klanten (opdrachtgevers en kandidaten) • Uitstekende organisatorische skills en probleemoplossende vaardigheden • Integere, flexibele en collegiale persoonlijkheid • Vlot in het Nederlands, Frans en Engels

SALES EXECUTIVE Antwerpen

De uitdaging: • Je draagt mee onze vlag in de Antwerpse regio • Als geboren netwerker connecteer je graag met ondernemers en
hr-professionals en houd je ervan om vanuit je bestaande businessnetwerk partnerships op te zetten met potentiële klanten • Vanuit jouw
hr-expertise fungeer je als businesspartner voor klanten • Je participeert in de opdrachten voor de werving en selectie van hogere bediendenen directiefuncties
De perfecte match: • Vlot in het leggen en onderhouden van contacten • Uitgesproken passie voor rekrutering en selectie • Communicatief
sterk en servicegericht met een doorgedreven commerciële professionaliteit • Zin voor initiatief en een sterk ondernemerschap • Je werkt graag
zelfstandig
Het aanbod: • Tof team, time for fun en een moderne, aangename kantooromgeving • Ruimte voor initiatief en creativiteit • State-of-the-art
tools en methodieken • Opdrachten voor de belangrijkste bedrijven uit de regio • Opleidings- en doorgroeimogelijkheden (betrokkenheid bij
andere diensten indien interesse) • Aantrekkelijke voorwaarden

Kom ons team vervoegen!
Reageer via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures of bel voor meer info naar
Shauni Slooven op 011 30 35 00.
Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Het hoofd koel, het hart warm. Als een van de grootste werkgevers
van Limburg proberen we dit elke dag om te zetten in de praktijk.
Zowel naar de patiënt, onze 3130 medewerkers als naar de 343 artsen.

Voel jij je hart kloppen voor een toekomst bij ons?
Een greep uit onze openstaande vacatures: verpleegkundige
cathlab, verpleegkundige ok, verpleegkundige intensieve
zorgen, verpleegkundige spoed, hoofdverpleegkundige

Wil jij onze
bewoners
helpen om
gelukkig
ouder te
worden?

Meer dan 120 voorzieningen met woonzorgcentra en/of assistentiewoningen, met
allemaal hun lokale authenticiteit en eigenheid, vormen samen Senior Living Group.
Senior Living Group is marktleider in
België in de sector van private residentiële
ouderenzorg. Wij zijn voortdurend op
zoek naar medewerkers die zich met ‘met
hart en ziel’ inzetten voor onze bewoners:
zowel directeurs voor onze woonzorgcampussen, als verplegend, verzorgend en
ondersteunend personeel.

diverse diensten en diverse andere opportuniteiten.

Check onze vacatures op
www.ikvraaghetaan.be

Voor meer informatie:
www.srliving.be - hr@srliving.be
HR-afdeling, Satenrozen 1B, 2550 Kontich

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

Wat UZ Leuven ook in 2021 tot een aantrekkelijke
werkgever maakt? In ons universitair ziekenhuis
hebben we oog voor kwalitatieve zorg van
een hoog niveau en staan de bijna 10.000
medewerkers centraal. We bieden een uitstekende
werkomgeving in een stimulerende en
inspirerende sfeer, waar samenwerking, innovatie
en ontwikkeling centraal staan.
ONTDEK TAL VAN JOBMOGELIJKHEDEN tijdens
Werken in de Zorg, de virtuele jobbeurs van
Jobat, op donderdag 4 maart 2021. Tijdens deze
jobbeurs kan je chatten met onze medewerkers en
krijg je meteen een antwoord op al je vragen.
Meer info over onze vacatures vind je op

jobs.uzleuven.be

Plaatsers

voor onze vestigingen in Hasselt en/of Tongeren.

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

Let’s talk!!

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

Kies jij ook voor een
job met toekomst?
Belgische marktleider
op het gebied van
« sleutel-op-de-deur
woningbouw »

Belgische marktleider
in sleutel-op-de-deur
woningbouw

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

voor een job in onze kantoren in Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

Functieomschrijving :
• Administratieve & commerciële taken (vertalingen, opstellen
van mails, customer service, …);
• Afspraken inplannen;
• Het voorbereiden van diverse vergaderingen;
• Marketing (organiseren van beurzen, opstellen cataloog, …);
• Coördinatie en registratie van documenten en gegevens.
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.
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
« secretarieel medewerker ».
Woningencompere.be

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

Lier

Zijn wij op zoek naar:

SECRETARIEEL MEDEWERKER (M/V/X)

Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

Antwerpen

Antwerpen

Wil jij projecten zoals deze mee helpen
realiseren in Antwerpen en Limburg?
Genk
Scan de QR-code
en wordt onze nieuwe

Kampenhout

Accountmanager Gevelstenen
Hasselt

STEENBAKKERIJ

GEVELSTENEN ∙ STEENSTRIPS ∙ KLEIKLINKERS

www.vandemoortel.be

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

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

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 • Thuiswerk of vanuit onze
kantoren volgens uw voorkeuren
Heeft u interesse ? Stuur dan uw CV door naar :
sollicitatie@woningencompere.be
Woningencompere.be
Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

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

FPC Antwerpen en FPC Gent bieden zorg op maat in een
klinische setting aan geïnterneerden met een psychiatrische
stoornis of een verstandelijke beperking. In een forensisch
psychiatrisch centrum werk je in het spanningsveld tussen
behandelen en beveiligen. Het is belangrijk dat de
afdelingsteams graag en goed samenwerken, sterk in hun
schoenen staan, stressbestendig zijn en open staan voor
feedback. Herken je jezelf hierin? Dan pas jij misschien wel in
De stad DilsenAdjunct-directeur
ons team!
Stokkem werft aan:

Paola, artieste,
jongleert met al haar
zorgvaardigheden.

Stedelijke Humaniora

Momenteel zoeken wij voor de zorgafdelingen, de mobiele
Voorwaarden:
Hoe solliciteren?
ploeg
deinmedische
• én
je bent
het bezit vandienst:
een diploma van bachelor en/of
Solliciteren kan tot uiterlijk
13/03/2021 door je CV en
motivatiebrief te bezorgen
via brief: Personeelsdienst,
Europalaan 25, 3650
Dilsen-Stokkem, via e-mail:
vacatures@dilsenstokkem.be, via de
registratielink:
https://www.jobsolutions.be
/register/7350
of door overhandiging
tegen ontvangstbewijs.
Laattijdige of onvolledige
kandidaturen worden niet
weerhouden.

Onze aanpak.
Jouw stijl.
Bij het Wit-Gele Kruis bied je
kwalitatieve zorg aan bij mensen
thuis. Daarbij reken je op je
skills, creativiteit én op collega’s
die je elke dag ondersteunen.
Kies voor onze aanpak en vul
die in met je eigen stijl.

Ben je gegradueerd of bachelor in de
verpleegkunde, beschik je over een
rijbewijs B en draag je onze patiënten
een warm hart toe? Dan bieden we
jou niet alleen veel opleidingskansen,
doorgroeimogelijkheden en een
competitief loon, maar vooral een job
met een gezonde work-life balance.

Klaar voor jouw ronde?
Check onze vacatures en
solliciteer op jouwstijl.be

/

Functieinhoud:
• samen met de directeur instaan voor de dagelijkse leiding
school inwe
het tevens:
Maasland
Voor de zorgafdelingen van
en een
de middelgrote
mobiele secundaire
ploeg zoeken
• meewerken aan het pedagogisch project
• verder ontwikkelen van het schoolwerkplan
HERAPEUTISCH ASSISTENTEN
M V
• actief lid zijn vanGROEPSBEGELEIDERS
de cel leerlingenbegeleiding
• fungeren als het intern en extern aanspreekpunt
• schakel en motivator zijn tussen directie, leerkrachten
en alle participanten
Dit zeggen jouw toekomstige
collega's
erover:
• mee instaan
voor het financieel,
administratief,
organisatorisch en personeelsbeleid (ook welzijn,
veiligheid en gezondheid op het werk)
• opvolgen, analyseren en signaleren van relevante
Wervingsreserve:
evoluties binnen het secundair onderwijs en hieruit
De geslaagde kandidaten
"Grootse
dingen
en implementeren
omgeving
die beleidsvoorstellen formuleren
worden"Een
opgenomen
in een
• mee de “hervormingen in het secundair onderwijs” uitrollen
wervingsreserve
nooit
ondersteunend
is• enmeewerken aan eenkwamen
constructieve,
loyale voort
samenwerking
aangelegd
voor 2 jaren
met de basisscholen
(verlengbaar).
uit
comfortzones."
die
je
jezelf
laat
zijn."
Selectieprocedure
De selectieprocedure
Wij bieden:
bestaat uit een schriftelijke
• tijdelijke aanstelling voor onbepaalde duur
proef en een interview
• wedde volgens de geldende barema’s, afhankelijk
Meer info?
van de voorgelegde bekwaamheidsbewijzen
Agnes Houben 089/757527
• een dynamische, aangename werkomgeving
Voor meer info of een

T

WIJ ZOEKEN VERPLEEGKUNDIGEN

V

master
je voldoet aan de algemene toelatings- en
aanwervingsvoorwaardenM V
ERPLEEGKUNDIGEN
•

/

/

of

agnes.houben@ocmw
sollicitatie, surf naarDe volledige functieomschrijving kan je vinden op de
dilsen-stokkem.be
website www.dilsen-stokkem.be of kan je opvragen via

www.fpcnv.be/jobs.agnes.houben@ocmwdilsen-stokkem.be

Bristol is als op - e n-top familie be drij f n i et weg te d e n ke n u i t d e retai l markt i n
Be lgië e n Ne de rland. Onde r het mot to Pret ty S ma r t bi e d e n wij o nze co l l e cti es
aan in ruim 200 filial e n é n vi a o nze we bsho p.
Bij Bristol krij g je waar voor je ge ld, met e e n asso r ti me nt van hoge kwal i te i t e n
met aandacht voor duurzaamhe id. Onze scho e n e n , spo r tco l l e cti e, tex ti e l e n
accessoires worde n ge ke nme rkt do o r Easy Fash i o n: tre n dy e n co mfo r tab e l e
mo de, met flink wat pi t e n e e n hoge fu n facto r.
We zijn niet e nke l e e n familie be d rij f, we vo rme n o o k same n met o nze
me dewe rke rs é é n grote Bristol-fami l i e. Bij o ns ko m j e te re cht i n e e n warme
omgeving , met ruimte voor ze lfexpressi e e n waard e ri n g vo o r e l kaar.

S E NIO R ME RC HAND ISE P LANNER
Onze Merchandise afdeling zorgt ervoor dat de collectie afgestemd is op de specifieke
noden van elk winkelpunt. Ze zet alles in beweging opdat die hun volle verkooppotentieel
bereiken. Ben jij een besluitvaardige analist die retail begrijpt en cijfermatig en
commercieel sterk is? Heb je als planner ervaring in het opzetten van een ERP-systeem en
visueel sterke rapportages? Stel je dan snel kandidaat en sta mee aan de bakermat van
het design van dit ERP-systeem terwijl je blijft plannen.

F INANC E BU SINESS MANAGER
Onze Finance afdeling geeft een brede ondersteuning aan de afdelingen en filialen.
Het opzetten van een Finance Business Partnership samen met 2 bekwame financiële
analisten is jouw uitdaging! Genoot je een economische scholing? Beschik je over een
sterk analytisch vermogen, meer dan 5 jaar ervaring in een financiële rol, waarin je
rapportagesystemen en -processen (SAP, …) hebt opgezet? Heb je veel zin om je
collega’s te adviseren? Bekijk dan zeker de volledige vacaturetekst.

PAYROLL EXP ERT
We zoeken een collega die onze medewerkers wil ondersteunen bij hun vragen over
payroll, ziekte, verlof, tijdskrediet, toepassing van de sociale wetgeving enz. Ook het
tijdig en kwaliteitsvol afwerken van de volledige personeelsadministratie behoort tot het
takenpakket. Ben je discreet en nauwgezet en heb je enkele jaren ervaring in het
zelfstandig beheer van payroll als dossierbeheerder of als payroll expert? Beschik je over
up-to-date kennis van sociale wetgeving en MS Office (bij voorkeur eBlox en GPS
(Emprova))? Heb je ook nog eens oog voor detail? Dan vinden we het fijn als je onze
vacature bekijkt.

TEC HNICAL WEB MASTER

W E R K E N B I J B R I STO L

dat is Pretty smart.

vacaturesbijbristol.be

Om ervoor te zorgen dat onze webshop dag na dag vlot draait, is onderhoud van de
bestaande systemen nodig, maar moeten er ook nieuwe online toepassingen gebouwd
worden. We zoeken iemand die graag de schouders zet onder de verdere ontwikkeling
van onze online kanalen en dit samen met onze partners uitwerkt en opvolgt, vanaf
technische definiëring tot testen en implementatie. Heb je een hoger diploma in ICT,
multimedia design, web design of een aanverwant domein, aangevuld met minstens
2 jaar relevante ervaring? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

I nte resse i n é én van d eze j obs?
Ontd e k a l l e va c atu res op: vac atu re s bij b ristol.b e

KLIMATECHNIEK

WIJ WERVEN AAN
CALCULATOR HVAC

WIJ BIEDEN

• Offertes uitwerken HVAC
• Werfvoorbereiding
• Diploma Bachelor of gelijkgesteld

Een familiebedrijf met leuke
sfeer. Fijne collega’s met oog
voor kwalitatieve installaties.
Goede verloning.
Contract onbepaalde duur.

MONTEUR HVAC
• Ervaring in de montage sanitair- en
verwarmingsinstallaties
• Plan lezen

INTERESSE?

Om de doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, willen we de organisatie versterken met een:

info@acrklima.be of
T 011 59 36 40

MONTEUR KOELTECHNIEKEN

ACCOUNTMANAGER Antwerpen, Brabant en Limburg

• Ervaring in de montage van airco installaties
• Split- en VRF systemen

Verkoper pur sang met groeipotentieel
ACR KLIMATECHNIEK

SERVICE TECHNIEKER HVAC

Ambachtstraat 1139
3850 Nieuwerkerken
info@acrklima.be
www.acrklima.be

• Onderhoud en herstellingen HVAC
• Installaties residentieel en industrieel
• G1 vereist (G2 en koeltechniek is pluspunt)

Evergem
(hoofdkantoor)

450.000 ton
afval / jaar

105 medewerkers
(TWZ Group)

1991

Demula is gevestigd in Laarne en sinds 1981 actief in
de sector van de bouwchemische specialiteiten. Demula
verdeelt en produceert hulpstoffen voor beton en mortel,
krimparme mortels, renovatie- en reparatiemortels en
andere bouwspecialiteiten. Via een bewuste benadering van
de markt en een continu streven naar professionalisering
heeft het bedrijf zich in de top van de markt gepositioneerd.
De kracht van Demula bestaat uit een zeer ruim assortiment,
de technologische ondersteuning en een internationaal
uitgebouwde verankering.

(ref. 2021/2020)
Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het marktsegment met specifieke toepassingen
in de ruwbouwfase op de werven: gietmortels, betonlosmiddelen, beschermingsproducten,
reparatieproducten, hechtmiddelen ...
• Je identificeert continu het marktpotentieel: de lopende werven, de grotere bouwprojecten in
opstartfase, de aannemers en de marktinfluencers.
• Als rasechte businessontwikkelaar genereer je omzet via relatiemanagement: je zorgt ervoor dat je de
juiste persoon bent, met het juiste product, op de juiste plaats, op het juiste moment! Dit realiseer je in
eerste instantie door zeer gericht werven te bezoeken en constant op te volgen.
• Je beheert je klanten en de diverse gesprekpartners (werfleiders, aankopers ...), denkt met hen mee en
adviseert hen op een correcte, professionele en servicegerichte manier. Voor grotere klanten assisteer
je eveneens bij de ontwikkeling van een accountplan en jaarcontracten.
• Op termijn zal je focus meer op de commerciële ontwikkeling van Wallonië liggen. Wanneer de groei
van dit segment dit vereist, zal je de nieuwe verkoopmedewerkers dan ook sturen en begeleiden.
• Je werkt intensief samen met de commerciële binnendienst, de R&D-afdeling en de
regioverantwoordelijke, aan wie je rapporteert.

www.twzgroup.be

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:

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

SYSTEM TH INKING IN A W ORLD OF EMO T I ONS A ND PE R CE PT I ONS

Administratief/Logistiek Medewerker
Functie en verantwoordelijkheden

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
Gewenste kwalificaties

Bachelor
ofﬁce, logistiek ...

Accuraat

5-tal jaar ervaring in
administratieve omgeving

Communicatief
sterk

Klantgericht

Flexibel

Kennis Ofﬁce, Navision

Vooruitziend

Goede basiskennis Frans

Wat heeft TWZ nv u te bieden?
Groeiend
bedrijf

Technologisch
milieubedrijf

Afwisseling

Doorgroeimogelijkheden

Jaarbonus

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

Aanwerving exclusief
begeleid door

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

Wil jij een duurzame
job in de metaalsector?
ENGIE Solutions is voor zijn afdeling Piping & Mechanical te
GENK op zoek naar startende en ervaren :
Piping Lassers - Pijpfitters - Draaiers - Frezers
Zijn kwaliteit en veiligheid daarenboven jouw prioriteit?
ENGIE biedt een innovatieve en boeiende werkomgeving
met gevarieerde projecten waarbij je in contact komt met
de nieuwste technologieën. Solliciteer vandaag !

INDUSTRIEWEG-NOORD 1178
3660 OUDSBERGEN
Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van:

- Meewerkende vrachtwagenchauffeur CE-rijbewijs/code 95
- Meewerkende bandenkraanmachinist met ervaring
Voor meer info surf naar www.neliswegenbouw.be
Solliciteer via nicole.nelis@neliswegenbouw.be
Of via het nr. 089/85.77.43

Interesse? Neem contact op met
Steven De Haes (+32 499 34 56 54 steven.dehaes@engie.com) of surf naar

engie.be/jobs

Help jij onze ambities
waarmaken?

TMVW ov

Vestigingen in Asse,
Brugge, Gent en Ronse

We leveren kwaliteitsvol drinkwater en industrieel water, saneren afvalwater, stellen onze aankoopexpertise ter beschikking en
bouwen en beheren publieke gebouwen, onder meer zwembaden en sportinfrastructuur.
Bouw jij mee aan een sterke waterinfrastructuur voor bijna
600.000 drinkwater- en zuiveringsklanten?
We begeleiden nieuwe waterprojecten en beheren en exploiteren op
een duurzame manier de volledige keten van productie-, transporten opslaginfrastructuur.

Continue focus
op innovatie

Werk jij mee aan energie-neutrale gebouwen?
We investeren in duurzame technieken op vlak van energieverbruik en
streven naar maximale recuperatie van grondstoffen.

Duurzame
werkgever

Breng jij ons ICT-landschap in een nog hogere versnelling?
We integreren en gebruiken de recentste SAP-technologieën, zoals
SAP S4/Hana, GIS en xECM en zetten artificiële intelligentie en machine learning in voor klanten en partners.

Dynamische
werkomgeving met
bijna 1.000 collega’s

€

Statutaire examens
•

Competitief
loonpakket

•

Assistent-projectleider en projectleider:
» Drinkwatertoevoer (Gent)
» Drinkwaterdistributie en sanering (Asse, Brugge, Ronse en Gent)
» Facilitair management (Gent)
Assistent IT projecten en projectleider ICT (Gent)

Vorming,
on-the-job training
en bijscholing

Meer
informatie
op jobs.farys.be
Inschrijven kan tot
15 maart’21

Een greep uit onze contractuele vacatures
Projectcoördinator (drinkwater, sanering en
facilitair management)
• Adjunct-werkleider exploitatie drinkwater
• (adjunct) Teamverantwoordelijke
(administratieve en technische diensten)
• Technieker drinkwater
• Elektrotechnicus
• Procesbeheerder O
Ontdek alle contractuele vacatures op jobs.farys.be
•

Voor familiebedrijf groen- en netheidvoorziening voor openbare diensten,
zijn we op zoek naar

WERFLEIDER GROEN (m/v) - regio Oost-Vlaanderen

Word jij onze nieuwe directeur?
Voor wzc Brembloem (175 bewoners) en wzc Residentie Stuivenberg (60
bewoners) te Evergem zoeken wij een directeur (M/V/X) met goesting
die van aanpakken weet.
Als directeur draag je de eindverantwoordelijkheid voor het beheer
van de woonzorgcentra in al zijn facetten. De hoofdzetel van Vivalto
Home geeft ondersteuning binnen een transparant, concreet kader
en creëert een vertrouwensklimaat waarbinnen de directeur zo
onafhankelijk en autonoom mogelijk kan functioneren teneinde het
DNA van de voorziening te behartigen en te vertegenwoordigen.
Je bent communicatief vaardig en je krijgt je 150 medewerkers, zowel
individueel als in groep, mee op de kar. Organiseren, anticiperen op
en oplossen van problemen behoren eveneens tot jouw talenten. Je
bent integer, werkt nauwgezet en je fungeert als een anker voor jouw
team, de bewoners en familieleden. Cliëntgerichtheid draag je hoog in
het vaandel.
Beschik je minstens over een bachelordiploma en enige ervaring
als (adjunct-)directeur van een wzc én pas je in het plaatje… dan
ben jij wellicht de leider die we zoeken. We bieden je een uitdagende
functie met o.a. een aantrekkelijk salarispakket, firmawagen,
hospitalisatieverzekering … aan. Bovendien kom je in een omgeving
terecht waar er ruimte is voor groeigerichte dynamiek.
Solliciteren kan enkel met bijgevoegde CV en motivatiebrief gericht aan
Mario Vanderbeke (mario.vanderbeke@vivaltohome.com)

ACCOUNT
MANAGER

»
»
»
»
»
»
»
»

Werk van (onder)aannemers en eigen ploegen organiseren, coördineren en controleren.
Maandelijkse evaluatie van kosten en de voorstelstaten van de werken maandelijks uitvoeren
Hoger diploma (Bio-Ingenieur, Tuinbouw, Landbouw, Groenmanagement) en liefst met ervaring
VCA-leidinggevende (ofwel behalen binnen de 6 maanden), ETW-certificaat is pluspunt
Veel verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en nodige ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
Aantrekkelijk salarispakket met maaltijdcheques (laptop/tablet/smartphone)
Bedrijfswagen zodat je je kan verplaatsen naar diverse werven
Na een positief tijdelijk contract maak je kans op een vast contract

TRACTORBESTUURDER/CHAUFFEUR (m/v)
»
»
»
»
»
»
»

Besturen van een tractor en handje toesteken binnen het team
Het maaien van gras in Oost/West-Vl. en Vlaams-Brabant, strooien en ruimen van sneeuw.
Rijbewijs G of rijbewijs B(E) indien geboren vóór 1/10/1985
VCA attest of bereid dit te behalen
Vaste tractor ter beschikking, vaste camionette, smartphone en tablet
Uurloon volgens ervaring en bijkomende premies conform de sector PC 145.04
Een vast contract na een geslaagd tijdelijk contract

Chauffeur C Signalisatiewagen / Botsabsorbeerder (m/v)
» regio Oost/West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen.
» Dagelijks vertrek naar de werfzone(s) vanuit depot
(bedrijfssite te Laarne) .
» Geldig rijbewijs C
» Uurloon volgens ervaring en bijkomend premies conform
de sector PC 145
» Vergoeding woon-werkverkeer, smartphone
» Een vast contract na een geslaagd tijdelijk contract

Interesse ?
Gelieve contact op te nemen op 09 232 39 58 of
stuur uw cv via mail naar personeel@audenaert.eu.
Persoonlijk aanmelden kan op onze bedrijfssite
Veldmeersstraat 31 te 9270 Laarne tijdens de kantooruren
in het bezit van uw identiteitskaart en rijbewijs.

Bezoek ons op
4 maart op de
virtuele jobbeurs
van Jobat!

REGIO: GENT
Het bedrijf

De job

Als familiebedrijf is de BOEMM
HR groep, de snelst groeiende
speler binnen de HR services in
België. Wij bieden onze klanten
een ongezien aanbod in uitzendarbeid, payroll, outsourcing en
werving & selectie. We staan aan
de vooravond van een aantal
boeiende vernieuwingen, uitdagingen en een belangrijke groei.

Als account manager ben je
verantwoordelijk voor je eigen
kantoor. Jij zorgt voor de juiste
match tussen werknemers en
werkgevers. Je hebt al een eerste
ervaring in de sector. Salaris,
bonussysteem, incentives, laptop,
gsm en ﬁrmawagen zijn aanwezig,
maar bovendien, een ongelofelijke
enthousiaste werksfeer met tonnen vol camaraderie en fun.

Meer info:

Solliciteer nu via
boemm.eu/vacatures
of mail naar:
start@boemm.eu

“MIJN MISSIE? ELKE
KLANT EEN TEVREDEN
GEVOEL GEVEN. ZO MAAK
IK HET VERSCHIL.”
Ingrid Deschepper,
Medisch assistent

Wil je graag meewerken aan een werkomgeving
waar het gezond, veilig en aangenaam werken is?
Dan is Securex de juiste plek voor jou! Wij zoeken
bedrijfsverpleegkundigen, bedrijfsartsen en een
preventieadviseur psychosociaal welzijn.

Klaar om samen te groeien? Solliciteer
en ontdek meer op www.securex.be/jobs

OOK DAT IS
GROEIEN BIJ
SECUREX

ILvA is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu in de regio Aalst - Ninove
- Zottegem - Geraardsbergen. Met een team van
250 medewerkers staan we in voor de huis-aanhuis inzameling van het huishoudelijk afval in 15
steden en gemeenten en voor het beheer van 15
recyclageparken in het werkingsgebied. Om ons
team te versterken, zijn we op zoek naar:

Planner-coach
inzameling

Verantwoordelijke
operaties

WIE ZOEKEN WE? • Je hebt een diploma Bachelor of gelijkgesteld met 1 tot 3
jaar functierelevante ervaring of je hebt een diploma Hoger Secundair Onderwijs
met minimaal 6 jaar functierelevante ervaring. • Je bent een geboren planner,
organisatorisch en communicatief sterk. • Een flexibel uurrooster (tussen 5u en 18u)
schrikt jou niet af. • Je hebt een rijbewijs B. • Je hebt een hart voor het milieu.

WIE ZOEKEN WE? • Je hebt een diploma Master of gelijkgesteld, met minimaal
5 jaar functierelevante ervaring. • Je beschikt over sterke leidinggevende en
communicatieve vaardigheden. • Je bent flexibel en stressbestendig. • Je bent
organisatorisch, verantwoordelijk en discreet.

WAT MOET JE DOEN? • Je bent verantwoordelijk voor het plannen, organiseren,
coördineren en opvolgen van de uitvoering van de activiteiten in de dienst
Inzameling en Overslag. • Je plant de inzet van laders, chauffeurs en parkwachters.
• Je coacht, stuurt bij en handelt pro- en reactief. Je lost problemen ad hoc op
(onverwachte afwezigheden, conflicten, klachten …) en rapporteert hierover.
• Indien nodig geef je opleiding aan laders en chauffeurs.
WIJ BIEDEN: • Een competitieve verloning afhankelijk van jouw ervaring
• Voltijdse aanstelling in contractueel verband • Een uitdagende en gevarieerde
job • Opleidingsmogelijkheden die je professionele groei stimuleren • Een
groepsverzekering • Een hospitalisatieverzekering • Maaltijdcheques • Vergoeding
woon-werkverkeer • Fietsvergoeding
PRAKTISCH: Stuur je brief en uitgebreid cv naar marleen.casteur@ilva.be vóór
12 maart 2021. De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd
voor een schriftelijke proef op 16 maart 2021 om 16u, een praktische opdracht en
een gesprek op 22 maart 2021.

MEER INFO: Wil je graag meer informatie over deze vacatures? Neem dan
contact op met Marleen Casteur, diensthoofd personeel, op 053/ 85 85 75.

FPC Antwerpen en FPC Gent bieden zorg op maat in een
klinische setting aan geïnterneerden met een psychiatrische
stoornis of een verstandelijke beperking. In een forensisch
psychiatrisch centrum werk je in het spanningsveld tussen
behandelen en beveiligen. Het is belangrijk dat de
afdelingsteams graag en goed samenwerken, sterk in hun
schoenen staan, stressbestendig zijn en open staan voor
feedback. Herken je jezelf hierin? Dan pas jij misschien wel in
ons team!

WAT MOET JE DOEN? • Je bent eindverantwoordelijk voor de diensten huis-aanhuis-inzameling, recyclageparken en overslag en voor de operationele planning van
de activiteiten op korte en lange termijn. • Je zorgt ervoor dat de werkzaamheden
binnen deze diensten zo efficiënt mogelijk gebeuren. Je houdt hierbij rekening met
het beschikbare personeel en materieel. • Je leidt en superviseert de werknemers
van de dienst Operaties, gesteund door 2 diensthoofden. • Je zoekt actief naar
mogelijke verbeteringen binnen de dienst Operaties. Je maakt daarvoor de nodige
analyses, neemt beslissingen en implementeert acties, in nauw overleg met de
algemeen directeur en de collega’s van de andere afdelingen. • Je ziet toe op de
correcte toepassing van alle binnen ILvA geldende reglementen en veiligheids- en
milieumaatregelen.
WIJ BIEDEN: • Een competitieve verloning afhankelijk van jouw ervaring
• Voltijdse aanstelling in contractueel verband • Een uitdagende en gevarieerde
job • Opleidingsmogelijkheden die je professionele groei stimuleren • Een
groepsverzekering • Een hospitalisatieverzekering • Maaltijdcheques • Vergoeding
woon-werkverkeer • Fietsvergoeding
PRAKTISCH: Stuur je brief en uitgebreid cv naar marleen.casteur@ilva.be vóór
12 maart 2021. De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd
voor een schriftelijke proef op 16 maart 2021 om 16u, een praktische opdracht en
een gesprek op 22 maart 2021.

Paola, artieste,
jongleert met al haar
zorgvaardigheden.

Momenteel zoeken wij voor de zorgafdelingen, de mobiele
ploeg én de medische dienst:

VERPLEEGKUNDIGEN M/V
Voor de zorgafdelingen en de mobiele ploeg zoeken we tevens:

THERAPEUTISCH ASSISTENTEN/GROEPSBEGELEIDERS M/V
Dit zeggen jouw toekomstige collega's erover:

"Een omgeving die
ondersteunend is en
die je jezelf laat zijn."

Voor meer info of een
sollicitatie, surf naar
www.fpcnv.be/jobs.

"Grootse dingen
kwamen nooit voort
uit comfortzones."

WIJ ZOEKEN VERPLEEGKUNDIGEN

Onze aanpak.
Jouw stijl.
Bij het Wit-Gele Kruis bied je
kwalitatieve zorg aan bij mensen
thuis. Daarbij reken je op je
skills, creativiteit én op collega’s
die je elke dag ondersteunen.
Kies voor onze aanpak en vul
die in met je eigen stijl.

Klaar voor jouw ronde?
Check onze vacatures en
solliciteer op jouwstijl.be

Ben je gegradueerd of bachelor in de
verpleegkunde, beschik je over een
rijbewijs B en draag je onze patiënten
een warm hart toe? Dan bieden we
jou niet alleen veel opleidingskansen,
doorgroeimogelijkheden en een
competitief loon, maar vooral een job
met een gezonde work-life balance.
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ontdek al
onze zorgjobs
vast, tijdelijk of
freelance.

VACATURE

Clusterverantwoordelijke Mens
(A4a-A4b)
Lokaal Bestuur Temse

Bezoek op 4 maart tussen 14 en 19 uur
de virtuele jobbeurs ‘werken in de zorg’
op jobat.be/beurs en chat met onze
medewerkers.

Ben jij de gedreven leidinggevende die
wij zoeken?

vragen/info: medical@randstad.be
www.randstad.be/medical

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.

Loop jij ook warm voor
een job in de zorg ?
Maak dan mee het verschil.

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

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
NIEUWE COLLEGA’S

↘ BEKIJK ONZE VACATURES OP

www.uzgent.be/jobs
TOPWERKGEVER
DENK ZORG

Ontdek alle openstaande vacatures op
WWW.POOLSTOK.BE

SALESVERANTWOORDELIJKE HORECA

Zin in een

Sector Vlaanderen - Brussel

TOPJOB IN
LOGISTIEK?

Functie-inhoud: • ﬁdeliseren van de bestaande klanten • prospecteren van nieuwe
opportuniteiten • opmaken en opvolgen van oﬀertes • opzetten en opvolgen van
marketingacties en een verkoopstappenplan • opleiding geven aan nieuwe klanten
m.b.t. het optimaal bereiden van de Delofresh kwaliteitsproducten • over al uw
activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan de bedrijfsleiding.
Functieproﬁel: • sterke aﬃniteit met de foodsector • uitgesproken extravert en
performant commercieel proﬁel • goed logisch en analytisch denkvermogen
• opgewekte teamplayer die transparant is in zijn communicatie • gedegen
opleidingsniveau of gelijkwaardig door bewezen ervaring • goede tweetaligheid N-F.
Functievoordelen: Delofresh biedt u een uitstekend remuneratiepakket, een
representatieve bedrijfswagen en alle nodige tools om te slagen in de job • een
goede opleiding en ruime mate van werkautonomie • een aangename werksfeer
binnen een familiale KMO die continu investeert in infrastructuur en mensen.
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 proﬁel
beantwoorden, worden binnen de 10 dagen uitgenodigd voor een persoonlijk
gesprek. Alle social distancing en coronaveiligheidsmaatregelen worden nageleefd.
Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door advieskantoor Antoon Bulcke.

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

Selectie & Individuele screenings

Erkend wervings- en selectiebureau VG. 60/B

Delofresh (www.delofresh.com) is
een dochterbedrijf van Fermetaillieu
(www.fermetaillieu.be). Het familiaal
landbouwbedrijf is actief in de
productie en verkoop via de korte
keten van aardappelproducten in
brede zin (verse frietjes, geschilde
aardappelen, kookaardappelen...). De
klanten van Delofresh zijn traiteurs,
grootkeukens, frituren, restaurants
en op termijn eventuele retail
klanten. Door dagverse producten,
kwaliteitszorg en ﬂexibiliteit heeft
Delofresh een uitstekend imago
opgebouwd in de markt. Met het
oog op het verder verhogen van het
marktaandeel ziet Delofresh op korte
termijn uit naar een performante m/v:

De hele dag rondtoeren met je blokken in de laadbak
van je driewieler. Je speelgoed behendig vervoeren
met je monstertruck van de ene kant naar de andere
kant van de kamer. Als kind al was je er uuuren zoet
mee. Mama en papa konden regelmatig verloren items
terugvinden in jouw ingenieuze opbergsysteem. En nu
nog steeds geniet je ervan producten efficiënt te laden
en lossen met je heftruck of reachtruck, uiteraard met
jouw haviksoog voor kwaliteitsnormen en veiligheidsvoorschriften.

CHECK:
Goesting om ook de job
van je leven te picken?

www.asap.be/nl/jobs/
heftruckchauﬀeurreachtruckchauﬀeur

MSB, toonaangevend bedrijf in GEVEL -EN DAKBEKLEDING
voor nieuwbouw en renovatie van industriële- en
utiliteitsgebouwen zoekt

PROJECTLEIDER
Je beheert je eigen projecten op vlak van kwaliteit, veiligheid,
organisatie en budget.
Jij? Min. bachelor bouw of technische richting,
oplossingsgericht, organisator, drive en goesting om er
samen in te vliegen. Wij? Dynamisch groeibedrijf met oog voor
werkbaar werk met wederzijdse flexibiliteit.
Interesse? Check www.msb.be en bezorg je cv op hr@msb.be

Binnen Woonzorgcentrum Heilige Familie vzw (Deerlijk) richten we samen
met onze 160 bewoners een aangename woon- en leefomgeving in. We
verzorgen ook de bewoners van 43 assistentiewoningen. We hechten veel
belang aan kwalitatieve zorg en deskundigheid van onze medewerkers. Om
onze toekomstige organisatie te versterken zoeken wij een (m/v):

WOONZORGMANAGER
Wil jij onze
bewoners
helpen om
gelukkig
ouder te
worden?

Meer dan 120 voorzieningen met woonzorgcentra en/of assistentiewoningen, met
allemaal hun lokale authenticiteit en eigenheid, vormen samen Senior Living Group.
Senior Living Group is marktleider in
België in de sector van private residentiële
ouderenzorg. Wij zijn voortdurend op
zoek naar medewerkers die zich met ‘met
hart en ziel’ inzetten voor onze bewoners:
zowel directeurs voor onze woonzorgcampussen, als verplegend, verzorgend en
ondersteunend personeel.

Voor meer informatie:
www.srliving.be - hr@srliving.be
HR-afdeling, Satenrozen 1B, 2550 Kontich

enthousiasmerende coach en inspirator (Ref 120 002)
De uitdaging: Je zal deel uitmaken van het beleidsteam en een mensgerichte woonzorgvisie uitdragen: • de verdere ontwikkeling van het zorgstrategisch plan • de aansturing en
begeleiding van de teamcoaches (hoofdverpleegkundigen) en stafmedewerkers • het uitwerken
van innovatie voorstellen ter bevordering van het welzijn van de bewoners • de implementatie
van verbeteringstrajecten • de interne coördinatie en de opvolging van de zorgparameters • het
operationeel personeelsbeheer: planning, aanwervingen, vorming, … • de continue vertaling
van tendensen en sectorinformatie naar de eigen organisatie. Hiertoe werk je dagelijks nauw
samen met de algemeen directeur aan een innovatieve arbeidsorganisatie.
Profiel: • ondernemend master met een dienende leiderschapsstijl • authentieke visie op een
coherent leef- woon- en zorgbeleid • communicatief organisator en praktische problem solver
• daadkrachtig decision maker met positieve mindset • een bijkomende managementopleiding
in de gezondheidszorg is een troef.
Aanbod: • een performant team met een hart voor ouderen • een brede functie met
ruime bevoegdheden en een grote betrokkenheid bij de verdere groei van de
organisatie • een open cultuur waarin loyaliteit en deskundigheid centraal staan
• een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.
Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80 of 059 26 76 57
www.verdonckbv.be

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Job in Haaltert|

Lokaal bestuur Haaltert zoekt

MANAGER
LOKALE ECONOMIE

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 optimale 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

A1a-A3a – voltijds

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 .

Demula is gevestigd in Laarne en sinds 1981 actief in
de sector van de bouwchemische specialiteiten. Demula
verdeelt en produceert hulpstoffen voor beton en mortel,
krimparme mortels, renovatie- en reparatiemortels en
andere bouwspecialiteiten. Via een bewuste benadering van
de markt en een continu streven naar professionalisering
heeft het bedrijf zich in de top van de markt gepositioneerd.
De kracht van Demula bestaat uit een zeer ruim assortiment,
de technologische ondersteuning en een internationaal
uitgebouwde verankering.

FPC Antwerpen en FPC Gent bieden zorg op maat in een
klinische setting aan geïnterneerden met een psychiatrische
stoornis of een verstandelijke beperking. In een forensisch
psychiatrisch centrum werk je in het spanningsveld tussen
behandelen en beveiligen. Het is belangrijk dat de
afdelingsteams graag en goed samenwerken, sterk in hun
schoenen staan, stressbestendig zijn en open staan voor
feedback. Herken je jezelf hierin? Dan pas jij misschien wel in
ons team!
Momenteel zoeken wij voor de zorgafdelingen, de mobiele
ploeg én de medische dienst:

Om de doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, willen we de organisatie versterken met een:

VERPLEEGKUNDIGEN M/V

ACCOUNTMANAGER Antwerpen, Brabant en Limburg
Verkoper pur sang met groeipotentieel
(ref. 2021/2020)
Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het marktsegment met specifieke toepassingen
in de ruwbouwfase op de werven: gietmortels, betonlosmiddelen, beschermingsproducten,
reparatieproducten, hechtmiddelen ...
• Je identificeert continu het marktpotentieel: de lopende werven, de grotere bouwprojecten in
opstartfase, de aannemers en de marktinfluencers.
• Als rasechte businessontwikkelaar genereer je omzet via relatiemanagement: je zorgt ervoor dat je de
juiste persoon bent, met het juiste product, op de juiste plaats, op het juiste moment! Dit realiseer je in
eerste instantie door zeer gericht werven te bezoeken en constant op te volgen.
• Je beheert je klanten en de diverse gesprekpartners (werfleiders, aankopers ...), denkt met hen mee en
adviseert hen op een correcte, professionele en servicegerichte manier. Voor grotere klanten assisteer
je eveneens bij de ontwikkeling van een accountplan en jaarcontracten.
• Op termijn zal je focus meer op de commerciële ontwikkeling van Wallonië liggen. Wanneer de groei
van dit segment dit vereist, zal je de nieuwe verkoopmedewerkers dan ook sturen en begeleiden.
• Je werkt intensief samen met de commerciële binnendienst, de R&D-afdeling en de
regioverantwoordelijke, aan wie je rapporteert.
Ben je gepassioneerd door deze functie?
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur
reageer je via www.auli.be

SYSTEM THINKING IN A WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPTIONS

WIJ ZOEKEN VERPLEEGKUNDIGEN

Bij het Wit-Gele Kruis bied je
kwalitatieve zorg aan bij mensen
thuis. Daarbij reken je op je
skills, creativiteit én op collega’s
die je elke dag ondersteunen.
Kies voor onze aanpak en vul
die in met je eigen stijl.

Klaar voor jouw ronde?
Check onze vacatures en
solliciteer op jouwstijl.be

THERAPEUTISCH ASSISTENTEN/GROEPSBEGELEIDERS M/V
Dit zeggen jouw toekomstige collega's erover:

"Grootse dingen
kwamen nooit voort
uit comfortzones."

"Een omgeving die
ondersteunend is en
die je jezelf laat zijn."

Voor meer info of een
sollicitatie, surf naar
www.fpcnv.be/jobs.

Bezoek ons op
4 maart op de
virtuele jobbeurs
van Jobat!

Paola, artieste,
jongleert met al haar
zorgvaardigheden.

Onze aanpak.
Jouw stijl.

Voor de zorgafdelingen en de mobiele ploeg zoeken we tevens:

Ben je gegradueerd of bachelor in de
verpleegkunde, beschik je over een
rijbewijs B en draag je onze patiënten
een warm hart toe? Dan bieden we
jou niet alleen veel opleidingskansen,
doorgroeimogelijkheden en een
competitief loon, maar vooral een job
met een gezonde work-life balance.

“MIJN MISSIE? ELKE
KLANT EEN TEVREDEN
GEVOEL GEVEN. ZO MAAK
IK HET VERSCHIL.”
Ingrid Deschepper,
Medisch assistent

Wil je graag meewerken aan een werkomgeving
waar het gezond, veilig en aangenaam werken is?
Dan is Securex de juiste plek voor jou! Wij zoeken
bedrijfsverpleegkundigen, bedrijfsartsen en een
preventieadviseur psychosociaal welzijn.

Klaar om samen te groeien? Solliciteer
en ontdek meer op www.securex.be/jobs

OOK DAT IS
GROEIEN BIJ
SECUREX

© Jan Crab

Stad Leuven werft aan
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.

Wil jij onze
bewoners
helpen om
gelukkig
ouder te
worden?

Meer dan 120 voorzieningen met woonzorgcentra en/of assistentiewoningen, met
allemaal hun lokale authenticiteit en eigenheid, vormen samen Senior Living Group.
Senior Living Group is marktleider in
België in de sector van private residentiële
ouderenzorg. Wij zijn voortdurend op
zoek naar medewerkers die zich met ‘met
hart en ziel’ inzetten voor onze bewoners:
zowel directeurs voor onze woonzorgcampussen, als verplegend, verzorgend en
ondersteunend personeel.

Voor meer informatie:
www.srliving.be - hr@srliving.be
HR-afdeling, Satenrozen 1B, 2550 Kontich

Werken bij het UZ Brussel is werken in
een stimulerende en innoverende omgeving.
Boordevol groei- en opleidingskansen,
werk en privé in balans, met zorg omkaderd.

CHECK
HET ZELF!

BEZOEK ONS OP DE

virtuele Jobbeurs
Werken in de Zorg

4 maart - 14u. tot 19u.
www.jobat.be

Of ontdek al onze vacatures op www.uzbrusselwerkt.be

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:

Directeur openbaar domein statutair
De directie openbaar domein (ongeveer 300 VTE) omvat de
afdeling groenbeheer, de afdeling stadsreiniging, en de dienst wegen 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, fietspaden 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 efficiëntie, duurzaamheid, veiligheid, beheersbaarheid en
continuïteit.
Profiel: 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 gelijkaardige 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 financiële 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.
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.

www.poolstok.be
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Verdonck
Professional
De projectvereniging VARIANT is een intergemeentelijk
Het gemeentelijk
kleuter- enrond
basisonderwijs
in de in de al
ontdek
samenwerkingsverband
cultuur en erfgoed
gemeente
Kluisbergen
wordt
georganiseerd
door
Vlaamse Ardennen. Binnen de projectvereniging zijn er
Partners.
basisschool
‘De Start’
. Deze bestaat
uitcultureel
een school
in de en
momenteel
een deelwerking
rond
erfgoed
deelgemeente
Berchem
en
een
school
in
de
een deelwerking rond onroerend
erfgoed actief.
Zij
onze
zorgjobs
Een stevig
deelgemeente
Ruien.
Voor
van
deze
twee scholen
werken samen
aan
eenéén
integrale
erfgoedbenadering
(exacte
locatie
later
te
bepalen)
zijn
we
op
zoek
naar
een
onder de noemer Erfgoed Vlaamse Ardennen.
voltijdse directeur basisonderwijs (m/v/x).
partnership
...
vast, tijdelijk
of
Deskundigen
erfgoed
ook op afstand!
Directeur
basisschool

freelance.

Ben je gebeten door erfgoed? Ben je een doener en zijn
Als directeur neem je de leiding in één van deze twee
samenwerken, begeleiden en motiveren van groepen en
scholen (exacte locatie later te bepalen). Je staat in voor
mensen jou op het lijf geschreven? Heb je een brede
de optimale werking van de onderwijsinstelling, met het
interesse in het culturele veld? Dan is de functie van
oog op het kwalitatief behalen van de doelstellingen
Deskundige Erfgoed (B1-B3) iets Bezoek
voor jou. op 4 maart tussen 14 en 19 uur
conform de leerplannen.
Wij bieden een uitdagende, afwisselende
jobjobbeurs
in een
de
virtuele
‘werken in de zorg’
Je beschikt over een bekwaamheidsbewijs van ten minste
enthousiast team. Verloning volgens barema B1-B3 en
professionele bachelor (PBA) met
een
bewijs van
op
jobat.be/beurs
en
chat met onze
extralegale voordelen. Voltijds of deeltijds in overleg (we
pedagogische bekwaamheid (BPB). Daarnaast heb je een
werven 1,8 VTE aan).
medewerkers.
dienstanciënniteit van minstens 10 jaar verworven in het
Profiel Je beschikt over
een bachelordiploma,
bij voorkeur
stedelijk/gemeentelijk
onderwijs
als lid van het personeel
menswetenschappelijke
richting,
je beschikt
van in
heteen
kleuter-,
lager of basisonderwijs
en ben
je in vastover
vragen/info:
medical@randstad.be
een rijbewijs
en een
hebt wervings-,
bij voorkeur
affiniteitofmet
verband
benoemdB in
selectie-,
erfgoedwerking enJemetvoldoet
de regio Vlaamse
www.randstad.be/medical
bevorderingsambt.
aan
deArdennen.
algemene
aanwervingsvoorwaarden zoals omschreven in het
decreet rechtspositie van 27 maart 1991.
Bezorg je CV, motivatiebrief,
Dejeinfobrochure
vinddiploma
je opstrafregister
Bezorg
cv, motivatiebrief,
en
diploma
en uittreksel
www.assolutions.be/jobs.
Bezorg
ten
laatste op
maandag
8 maart
uittreksel
strafregister
ten
laatste
je cv,
diploma's,
uittrekselop
van het
2021
via
maandag
8 maart 2021
via kopie van je
strafregister
en een
https://www.jobsolutions.be/regi
www.jobsolutions.be/register/7385
ID, uiterlijk
18 mei
2020
via
ster/7385
of per
mail
naar
of perwww.jobsolutions.be/register/55
mailelien@assolutions.be
naar elien@assolutions.be
61 of per post naar Julie Morbée,

Belgische marktleider
op het gebied van
« sleutel-op-de-deur
woningbouw »
Om aan onze groei te voldoen, zijn we op zoek naar een:

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

ONTDEK TAL VAN JOBMOGELIJKHEDEN tijdens
Werken in de Zorg, de virtuele jobbeurs van
Jobat, op donderdag 4 maart 2021. Tijdens deze
jobbeurs kan je chatten met onze medewerkers en
krijg je meteen een antwoord op al je vragen.

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

Meer info over onze vacatures vind je op

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

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

Ontdek alle openstaande vacatures op
WWW.POOLSTOK.BE

Wat UZ Leuven ook in 2021 tot een aantrekkelijke
werkgever maakt? In ons universitair ziekenhuis
hebben we oog voor kwalitatieve zorg van
een hoog niveau en staan de bijna 10.000
medewerkers centraal. We bieden een uitstekende
werkomgeving in een stimulerende en
inspirerende sfeer, waar samenwerking, innovatie
en ontwikkeling centraal staan.

COMMERCIËLE VERTEGENWOORDIGER/ -STER

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

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

jobs.uzleuven.be

Kies jij ook voor een
job met toekomst?

Belangrijke organisatie voor zelfstandigen en KMO met zetel te
Brussel zoekt een

ADMINISTRATIEVE BEDIENDE (M/V/X)
Uw taken
- u geeft administratieve
ondersteuning aan de
juridische dienst
- u bent het eerste telefonisch
aanspreekpunt voor onze leden
- u verzorgt de administratieve
opvolging van dossiers van
onze leden
- u kan snel typen
Uw profiel
- in staat om autonoom te
werken en op eigen initiatief
taken uit te voeren
- contactvaardig en werkt graag
in teamverband
- zin voor initiatief
- gemotiveerd
- Zeer goede kennis van het
Nederlands, zowel gesproken
als geschreven, kennis van de
Franse taal is een pluspunt
- ervaring is een pluspunt
- zeer goede kennis van courante
informaticatoepassingen

Wij bieden
- een jonge dynamische
omgeving
- goede werksfeer
- competitief loon aangevuld
met extralegale voordelen en
permanente opleiding
- gemakkelijk bereikbaar met
openbaar vervoer (trein of
metro)
- contract van onbepaalde duur
Bent u geïnteresseerd?
Stuur uw sollicitatiebrief en cv per
mail naar
administratie@nsz.be
of per post naar
NSZ T.a.v. Philippe Ruelens
Bischoffsheimlaan 33
1000 Brussel

Zin in een

TOPJOB IN

ADMINISTRATIE?
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 efficiëntie! 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?

CHECK:
www.asap.be/nl/jobs/
administratie-onthaal

De virtuele zorgbeurs van Jobat op 4 maart
Ruim twintig zorgbedrijven blazen op 4 maart virtueel verzamelen voor ‘Werken in de zorg’, de jobbeurs van Jobat. Naast de
klassieke zorgjobs, zoals verpleegkundigen, zijn ook andere profielen welkom. Ook mensen die nog niet in de zorg werken.
De deelnemende zorgorganisaties zijn divers: van Ziekenhuis Oost-Limburg en Jessa
Ziekenhuis tot UZ Antwerpen
en UZ Brussel. Maar onder
meer ook Wit-Gele Kruis en
Senior Living Group. “We zitten
momenteel aan meer dan twintig deelnemende zorgorganisaties van over heel Vlaanderen
en Brussel, en dat is toch al een
mooi aantal”, vertelt Maikel Van
Geert, B2B & event marketeer
bij Jobat.
De jobbeurs is er zeker niet
alleen voor de typische zorgprofielen. “Van de honderden
jobaanbiedingen zijn er uiteraard heel wat voor zorg- en ver-

pleegkundigen, maar ook voor
leidinggevenden, IT-profielen
en tal van anderen”, benadrukt
Van Geert. Om mensen aan te
trekken die een tweede carrière
in de zorg overwegen, zal Zorgnet-Icuro op de virtuele beurs

bijvoorbeeld ook omscholingsprogramma’s komen toelichten.
Inschrijven en deelnemen verloopt erg vlot, legt Van Geert
uit. “Een kandidaat wordt op
de beurs via het platform automatisch gematcht met de aan-

wezige organisaties en jobs. Je
gaat via (video)chat met hen in
gesprek en krijgt meteen feedback. Door je cv op te laden,
kan je dit ter plekke eenvoudig
delen. En je kan ook vooraf een
videogesprek aanvragen bij
een deelnemende organisatie,
zodat je niet op antwoord moet
zitten wachten.” (WiVi)
Donderdag 4 maart
van 14u tot 19u
Gratis registratie via jobat.be/
zorgbeurs of via deze QR-code

Virtuele Jobbeurzen

Ontmoet tientallen rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.
Check onze beurskalender!
Homevil is een kleinschalig centrum voor volwassen personen met
een verstandelijke beperking. We trachten onze cliënten een zo gewoon mogelijk leven te bieden, slechts ‘speciaal’ daar waar nodig.

Financieel directeur (statutair)
Lokaal bestuur Tremelo
Zin om mee te bouwen aan een efficiënte en moderne organisatie waar een
toegankelijke dienstverlening op maat van de inwoners centraal staat? Lees dan
snel verder en wie weet kom jij in ons team van geëngageerde medewerkers terecht.
Functie
Als financieel directeur geef je leiding
aan de financiële dienst en ben je lid van
het managementteam. Je staat in voor
de financiële planning en rapportering
van het meerjarenplan van het bestuur
en organiseert de financiële activiteiten
van de diensten van de gemeente, het
OCMW en het AGB. Je maakt financiële
analyses, geeft financieel beleidsadvies
en draagt bij tot een efficiënt en effectief
bestuur. Ook het thesauriebeheer
is binnen de grenzen van het
organisatiebeheersingssysteem jouw
verantwoordelijkheid. Je rapporteert
over deze taken aan de algemeen
directeur.
Voor een aantal decretaal bepaalde
opdrachten (wettelijkheids- en
regelmatigheidscontrole op de uitgaven,
debiteurenbeheer …) werk je in volledige
onafhankelijkheid en rapporteer je
aan de gemeenteraad, de raad voor
maatschappelijk welzijn, het college van
burgemeester en schepenen, het vast
bureau of het bijzonder comité voor de
sociale dienst.

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

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

De équipe van het wooncentrum willen we versterken
Kursaalstraat 10, 1800 Vilvoorde ,
T. 02 254 89 10 | E. info@homevil.be
www.homevil.be

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

De vergadering
moet nog beginnen,
en ik heb al
een bore-out.

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.

Binnen Woonzorgcentrum Heilige Familie vzw (Deerlijk) richten we samen
met onze 160 bewoners een aangename woon- en leefomgeving in. We
verzorgen ook de bewoners van 43 assistentiewoningen. We hechten veel
belang aan kwalitatieve zorg en deskundigheid van onze medewerkers. Om
onze toekomstige organisatie te versterken zoeken wij een (m/v):

WOONZORGMANAGER

enthousiasmerende coach en inspirator (Ref 120 002)
De uitdaging: Je zal deel uitmaken van het beleidsteam en een mensgerichte woonzorgvisie uitdragen: • de verdere ontwikkeling van het zorgstrategisch plan • de aansturing en
begeleiding van de teamcoaches (hoofdverpleegkundigen) en stafmedewerkers • het uitwerken
van innovatie voorstellen ter bevordering van het welzijn van de bewoners • de implementatie
van verbeteringstrajecten • de interne coördinatie en de opvolging van de zorgparameters • het
operationeel personeelsbeheer: planning, aanwervingen, vorming, … • de continue vertaling
van tendensen en sectorinformatie naar de eigen organisatie. Hiertoe werk je dagelijks nauw
samen met de algemeen directeur aan een innovatieve arbeidsorganisatie.
Profiel: • ondernemend master met een dienende leiderschapsstijl • authentieke visie op een
coherent leef- woon- en zorgbeleid • communicatief organisator en praktische problem solver
• daadkrachtig decision maker met positieve mindset • een bijkomende managementopleiding
in de gezondheidszorg is een troef.
Aanbod: • een performant team met een hart voor ouderen • een brede functie met
ruime bevoegdheden en een grote betrokkenheid bij de verdere groei van de
organisatie • een open cultuur waarin loyaliteit en deskundigheid centraal staan
• een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.
Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80 of 059 26 76 57
www.verdonckbv.be

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Onze opdrachtgever is als toonaangevende KMO actief in de bouwsector en
gevestigd in MENEN (50 wkn). Wij maken deel uit van een bedrijvengroep en
zoeken wegens verdere expansie een (m/v)

HR OFFICER
deeltijds 60 à 80%
De uitdaging: Je wordt verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de HRactiviteiten op vlak van rekrutering, selectie, contacten met uitzendkantoren,
follow-up na dienstname, opleiding, etc. Daarnaast fungeer je als aanspreekpunt voor de hard HR i.s.m. het sociaal secretariaat en de financiële dienst.

FPC Antwerpen en FPC Gent bieden zorg op maat in een
klinische setting aan geïnterneerden met een psychiatrische
stoornis of een verstandelijke beperking. In een forensisch
psychiatrisch centrum werk je in het spanningsveld tussen
behandelen en beveiligen. Het is belangrijk dat de
afdelingsteams graag en goed samenwerken, sterk in hun
schoenen staan, stressbestendig zijn en open staan voor
feedback. Herken je jezelf hierin? Dan pas jij misschien wel in
ons team!
Momenteel zoeken wij voor de zorgafdelingen, de mobiele
ploeg én de medische dienst:

VERPLEEGKUNDIGEN M/V
Voor de zorgafdelingen en de mobiele ploeg zoeken we tevens:

THERAPEUTISCH ASSISTENTEN/GROEPSBEGELEIDERS M/V
Dit zeggen jouw toekomstige collega's erover:

"Een omgeving die
ondersteunend is en
die je jezelf laat zijn."

"Grootse dingen
kwamen nooit voort
uit comfortzones."

Voor meer info of een
sollicitatie, surf naar
www.fpcnv.be/jobs.

Profiel: • ondernemend bachelor of master met groeipotentieel • background
in HR en minstens initiële HR-ervaring in de bedrijfswereld • vlotte kennis van
de gesproken Franse taal.
Aanbod: • een nieuwe functie met een grote betrokkenheid bij het
bedrijfsbeleid • ruimte voor eigen initiatieven • een solide en expansieve
onderneming • een aanstekelijk, marktconform salarispakket +
voordelen.
Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80
www.verdonckbv.be

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

schouder aan schouder
voor zorg

Menen – Oostende

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV: dag en nacht, voor het leven!

ARTEA NV is gevestigd in VICHTE. Klanten doen beroep op onze expertise voor het
ontwerp en realisatie van hun uniek bouwproject. Onze service en totaalbegeleiding
garandeert hen een zorgeloos parcours. Wegens interne doorgroei zoeken wij een:

CIJFERMATIG MASTER

(ref. 76 623)

RESIDENTIËLE BOUWPROJECTEN

De uitdaging: Je wordt de interne spilfiguur die elk nieuw project uitwerkt:
• overleg met de architecten en de projectleiders • analyse van de plannen
• prijsaanvragen bij leveranciers en bouwpartners • kostprijscalculatie met behulp
van performante software • opmaak van meetstaten en offertes • administratieve follow-up van het bouwproces. Hiertoe werk je nauw samen met de externe
klantadviseur.
Aanbod: • een grote variatie aan uitdagende projecten • een veelzijdige job met
ruime eindverantwoordelijkheid • ondersteuning door professionele collega’s
• een hechte teamspirit • een vooruitstrevend groeibedrijf met talrijke referenties
• uitstekende loonvoorwaarden + voordelen.
Aanwerving exclusief
begeleid door ons
personeelsadviesbureau.

Reageer via:
office@verdonckbv.be
www.verdonckbv.be

Drie campussen, dat zijn heel wat boeiende, uitdagende jobs. Of je nu
instaat voor patiëntenzorg of achter de schermen bijdraagt tot een vlotte
werking, je vindt er enthousiaste collega’s die zich samen, schouder aan
schouder inzetten voor warme, liefdevolle zorg voor de patiënt.
Je bent verpleegkundig of paramedisch geschoold, hebt technisch
of administratief heel wat in je mars of haalt veel voldoening uit
schoonmaak- of keukenwerk? Bij ons ben je meer dan welkom en vind
je mogelijk de job van je dromen.

Bezoek onze virtuele
stand op 4 maart

Zet je samen met ons je schouders onder zorg?
Neem snel een kijkje op jobs.azsintjan.be

Gedreven door passie voor mensen!
Lokaal Bestuur Koksijde blijft verder in
beweging en zoekt een

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

ONDERHOUDSTECHNIEKER

(ref. 120 106)

DE UITDAGING: Na een grondige introductie zal je instaan voor technische diagnoses en tussenkomsten ter oplossing van machinestoringen. Daarnaast zal je mee instaan voor de uitbouw van
het preventief onderhoud alsook voor diverse technische interventies o.a. onderhoud gebouwen,
wagenpark, investeringen, …

Diensthoofd Personeel en
Organisatieontwikkeling
Solliciteren kan tot en met 10 maart 2021
Interesse?
Bezorg je sollicitatie via
www.koksijde.be/vacatures

PROFIEL: • opleiding elektromechanica • ambitieus technieker met groeipotentieel • veelzijdige
interesse • teamplayer.
AANBOD: • een gevarieerde functie voor een leergierig en all-round technieker • een autonome
job met ruggensteun door ervaren collega’s • een sterk groeiend bedrijf dankzij een attractief
productengamma • uitstekende loonvoorwaarden (te bespreken).

Aanwerving exclusief begeleid door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
communicatief bachelor

(ref. 124 506)

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

Bezoek ons op
4 maart op de
virtuele jobbeurs
van Jobat!

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

Menen – Oostende

BISCUITS DUPON nv maakt deel uit van de familiale bedrijvengroep D’HOORE met productievestigingen in 9 landen. Met het oog op een verhuis naar
een nieuwe fabriek in TORHOUT wensen wij het
kaderteam te versterken met een (m/v)

TECHNICAL PLANT MANAGER
geautomatiseerd machinepark (ref. 126201)

De uitdaging: Je wordt eindverantwoordelijke voor de volledige productie (70 wkn,
3 ploegen). Door je technische kennis van de diverse productie- en verpakkingslijnen word
je een centrale spilfiguur die garant staat voor een vlot verloop van de productie: continuïteit, rendement, optimale organisatie en personeelsinzet, aansturing van het preventief
onderhoud, efficiënte problem solving, etc. Hiertoe werk je nauw samen met de operationeel directeur op groepsniveau.
Profiel: • ondernemend ind. ing. elektromechanica of ba elektronica met relevante ervaring
• vertrouwd met geautomatiseerde productielijnen • de ambitie om mee te groeien met
een familiale bedrijvengroep • affiniteit met de voedingsindustrie is een sterk pluspunt.
Aanbod: • een autonome functie met groeipotentieel • een jong managementteam
en een sterke technische knowhow • een solide groep gekend als een wereldwijd
toeleverancier voor een nichemark (ijsfabrikanten, retail, …) • een uitstekende
en marktconform loonpakket + representatieve bedrijfswagen.

“MIJN MISSIE? ELKE
KLANT EEN TEVREDEN
GEVOEL GEVEN. ZO MAAK
IK HET VERSCHIL.”
Ingrid Deschepper,
Medisch assistent

Wil je graag meewerken aan een werkomgeving
waar het gezond, veilig en aangenaam werken is?
Dan is Securex de juiste plek voor jou! Wij zoeken
bedrijfsverpleegkundigen, bedrijfsartsen en een
preventieadviseur psychosociaal welzijn.

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

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Klaar om samen te groeien? Solliciteer
en ontdek meer op www.securex.be/jobs

OOK DAT IS
GROEIEN BIJ
SECUREX

De opmars van de virtuele jobbeurs
In tijden van Covid-19 zijn virtuele jobbeurzen de norm. En die verschillen op een aantal
vlakken fundamenteel van een klassieke beurs ter plaatse.
Zowel de traditionele jobbeurs als de virtuele variant heeft
als doel werkzoekenden en werkgevers met elkaar te

seerd zijn, per provincie bijvoorbeeld.
Bij een virtuele jobbeurs kunnen kandidaten, en de aan-

matchen. Maar ze verschillen natuurlijk fundamenteel. Zo is
een virtuele jobbeurs voor iedereen toegankelijk. Al wat je
nodig hebt is een pc of smartphone en een (betrouwbare)

wezige bedrijven, vooraf een preselectie maken van wie zij
willen ontmoeten. Al verlopen die ontmoetingen natuurlijk
online. En ook dat is een belangrijk verschil: vermits alle

internetverbinding. Daardoor kunnen virtuele jobbeurzen
makkelijk heel Vlaanderen beslaan en hebben ze soms een
gemeenschappelijk thema zoals zorg of techniek. Terwijl
traditionele jobbeurzen vaak eerder regionaal georgani-

communicatie digitaal gebeurt, zal je in het geval van chat
extra moeten letten op je schrijven. Of op je voorkomen, als
je voor videochat gaat. (WiVi)

Dit voorjaar organiseert Jobat nog drie
virtuele jobbeurzen, waarvan de eerstvolgende op 4 maart over ‘Werken in de zorg’.
Meer info op jobbeurs.jobat.be

Virtuele Jobbeurzen

Ontmoet tientallen rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.
Check onze beurskalender!
HR-MANAGER



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



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




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

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

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

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

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

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






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

Interesse?
Stuur cv met motivatiebrief naar
info@ago.be
Meer info nodig? Bel naar
056 228064 - 09 2811386 - 02 5112000

CORPORATE FINANCE MANAGER




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

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

INGENIEUR BOUWSTRUCTUREN (ir./ing)
engineering expert met een passie voor innovatie oplossingen

(ref 59 908)

De uitdaging: In deze nieuwe functie zal je architecten, aannemers, eindklanten en projectontwikkelaars reeds in de presalesfase adviseren met voorstudies ter optimalisering van de voorontwerpen en met varianten of creatieve technologische oplossingen (akoestiek, veiligheid, duurzaamheid …). Uiteraard word je ook betrokken bij de kostprijsimplicaties en sta je mee in voor
de uitwerking van complexe projecten in uitvoering. Kortom, je wordt een interne spilfiguur en
trendsetter die continu knowhow zal verzamelen omtrent nieuwe ontwikkelingen, certificaten, etc.
Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO.
Profiel: • Ir.-Architect of ir./ing bouwkunde • gepassioneerd door ontwerp en technologie • min.
3 jaar relevante ervaring in studiebureau of bij algemene aannemer • sterke inzicht in bouwstructuren • innovatief problem solver met aandacht voor economisch rendement.
Aanbod: • een brede functie met telkens nieuwe uitdagingen • een solide onderneming
die sterk inzet op duurzaamheid en ecologie • talrijke referenties in zéér uitéénlopende bouwprojecten • een expansieve bedrijvengroep met een internationale
reputatie • een aanstekelijk, marktconform salarispakket + representatieve
bedrijfswagen.
Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

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

Menen – Oostende

Deze vacatures vind je ook op
www.ago.be
Ago International garandeert een discrete en snelle behandeling van je kandidatuur. Elke kandidaat
ontvangt binnen de 24 uur antwoord. De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago
International.

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

Paola, artieste,
jongleert met al haar
zorgvaardigheden.

MEER VACATURES VIA

STAPJEVERDER.AZGROENINGE.BE
VACATURES IN DE KIJKER
Manager preventie
Manager catering en schoonmaak
Verpleegkundig technoloog
medische beeldvorming
Ziekenhuisapotheker

WIJ ZOEKEN VERPLEEGKUNDIGEN

Onze aanpak.
Jouw stijl.
Bij het Wit-Gele Kruis bied je
kwalitatieve zorg aan bij mensen
thuis. Daarbij reken je op je
skills, creativiteit én op collega’s
die je elke dag ondersteunen.
Kies voor onze aanpak en vul
die in met je eigen stijl.

Ben je gegradueerd of bachelor in de
verpleegkunde, beschik je over een
rijbewijs B en draag je onze patiënten
een warm hart toe? Dan bieden we
jou niet alleen veel opleidingskansen,
doorgroeimogelijkheden en een
competitief loon, maar vooral een job
met een gezonde work-life balance.

Klaar voor jouw ronde?
Check onze vacatures en
solliciteer op jouwstijl.be

Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk | 056 63 60 27 | www.azgroeninge.be

www.stlucas.be/jobs

Wil jij onze
bewoners
helpen om
gelukkig
ouder te
worden?

Meer dan 120 voorzieningen met woonzorgcentra en/of assistentiewoningen, met
allemaal hun lokale authenticiteit en eigenheid, vormen samen Senior Living Group.
Senior Living Group is marktleider in
België in de sector van private residentiële
ouderenzorg. Wij zijn voortdurend op
zoek naar medewerkers die zich met ‘met
hart en ziel’ inzetten voor onze bewoners:
zowel directeurs voor onze woonzorgcampussen, als verplegend, verzorgend en
ondersteunend personeel.

Voor meer informatie:
www.srliving.be - hr@srliving.be
HR-afdeling, Satenrozen 1B, 2550 Kontich

© Jan Crab

VACATURES
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.

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.
KANDIDAATSTELLING

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.

Stad Leuven werft aan
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:

Directeur openbaar domein statutair
De directie openbaar domein (ongeveer 300 VTE) omvat de
afdeling groenbeheer, de afdeling stadsreiniging, en de dienst wegen 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, fietspaden 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 efficiëntie, duurzaamheid, veiligheid, beheersbaarheid en
continuïteit.
Profiel: 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 gelijkaardige 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 financiële 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.
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.

www.poolstok.be

Schrijf je nu gratis in:

www.jobat.be/zorgbeurs

4 maart 2021
14:00 - 19:00
• Alles over een allereerste of nieuwe job binnen de zorgsector
• Ga rechtstreeks in gesprek met tientallen werkgevers en kies uit honderden jobs
• Volg onze live sessies met gratis carrièreadvies, info over omscholingsprogramma’s,
bedrijfsvoorstellingen,…

Scan me en ontvang
je gratis toegangsticket!

