Deze week:

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 retail



VAN WERFLEIDER TOT LANDMETER

De zeven zwaarste
knelpuntberoepen in de bouw

“In de bouwsector
is de werfleider
hét knelpunt der
knelpuntberoepen.”
De bouwsector is al jaren lang hofleverancier voor de lijst van knelpuntberoepen.
Corona verandert daar niet zo erg veel aan. En in de sector behoren deze zeven
profielen tot de zware gevallen.

We halen deze zeven bouwknelpunten uit de lijst
met knelpuntberoepen van de Vlaamse VDAB en het
Waalse Forem. Deze profielen zijn dus schaars over
het hele land.

1. WERFLEIDER

Het profiel werfleider stond de voorbije jaren vaak
helemaal bovenaan in de lijst van alle knelpuntberoepen, en staat daar vandaag op drie (na de verpleegkundige).
Een werfleider organiseert en volgt de activiteiten
van één of meerdere bouwwerven dagelijks op. Dat
gaat van personeel en uitvoering plannen, beveiliging bepalen tot het controleren van de werken.
Alleen al in Vlaanderen waren er de voorbije twaalf
maanden bijna 1.500 vacatures voor werfleider.
Een variant op deze job is de conducteur bouw,
eveneens een knelpuntberoep. Ook die heeft een
coördinerende rol op bouwwerven, geeft technisch
advies en raadpleegt de aannemers.

2. CALCULATOR BOUW

De calculator bouw voert metingen uit en houdt zich
bezig met bestekken en kostenramingen. Zo zal hij
de eenheidskost van elke uitvoeringsfase van het
bouwproject bepalen, net als de prijsraming voor de
globale uitvoering ervan. Voor dit profiel is ook een

hogere (en eerder specifieke) opleiding vereist: professionele bachelor bouw.

3. TECHNICUS STUDIEBUREAU BOUW

Dit profiel werkt bouwprojecten uit en bestudeert de
technische processen, bouwmethoden en de kosten.
Hij of zij realiseert ook de uitvoeringsstudie van werken. Deze technicus bevindt zich in de sfeer van BIM
(building information modeling), waarbij elke aannemer op één plan werkt dat alle technische aspecten bevat. Voor opleidingen voor deze job moet je
denken aan BIM staaltekenaar of BIM bouwkundig
tekenaar.

4. DAKDEKKER

De dakdekker bewerkt en plaatst dakbedekkingselementen om gebouwen wind- en regenvrij te maken, in het kader van nieuwbouw- of renovatiewerkzaamheden. In functie daarvan is dat ook best een
gevaarlijke job. De meeste vacatures waren er het
voorbije jaar voor de dakdekker schuine daken. Maar
gelijkaardige profielen, en eveneens knelpuntberoepen, zijn de dakbedekker platte daken of de daktimmerman.

5. SCHRIJNWERKER

De schrijnwerker maakt schrijnwerk in hout, metaal,

aluminium of kunststof klaar en plaatst dat volgens
de veiligheidsregels. Op jobniveau maken we het onderscheid tussen de binnenschrijnwerker, de buitenschrijnwerker en de werkplaatsschrijnwerker. Vooral
deze laatste twee blijken zware knelpuntberoepen.

6. STUKADOOR

Dit profiel is aan de slag bij nieuwbouw of renovaties. Hij of zij bekleedt dan voornamelijk muren en
plafonds met pleister, gipsplaten of kalk. Bijkomende
activiteiten van de stukadoor zijn het plaatsen van
tussenwanden en isolatiematerialen of het uitvoeren
van restauratiewerkzaamheden. Het gaat om een
knelpuntberoep door de specifieke (en best zware)
arbeidsomstandigheden.

7. LANDMETER

Geen bouw zonder landmeters. Zij worden ingezet
voor het opmeten, afpalen, uitzetten en inrichten van
stukken grond, vastgoed en andere objecten. Vaak
doen ze dat in het kader van eigendomsoverdracht,
nieuwbouw of verbouwing, en schatten ze hierbij ook
de waarde van het grondbezit in. Het is een knelpuntberoep door zijn specifieke opleiding, bijvoorbeeld professionele bachelor in het vastgoed met
landmeten als traject.
William Visterin

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

Ontdek ze op onze jobsite

www.mediahuis.be/jobs

Deze week:

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

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

Volgende week in Jobat:

Deskundige mobiliteit

Deskundige educatie
en doelgroepen
Extra jobs in retail

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.

VAN WERFLEIDER TOT LANDMETER

De zeven zwaarste
knelpuntberoepen in de bouw



Je bent verantwoordelijk voor:
• het verder uitbouwen van het educatieve luik van de bibliotheek;
• toenadering tot diverse doelgroepen;
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je denken aan BIM staaltekenaar of BIM bouwkundig tekenaar.
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4. DAKDEKKER
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1. Wij zijn op zoek naar jou!

7.

2.

T 015 30 67 83

directie@janssens-alusystems.be

Qubo is een gezond, groeiend familiebedrijf met een
Verdonck
uitstekende reputatie in de particuliere woningbouw.
Onze ambitie weerspiegelt zich ook in ons recent
Professional
bedrijfsgebouw. Om ons team te versterken zijn wij op
zoek naar een (m/v)
Partners.
Een stevig
Jouw focus ligt op het managen en opvolgen van de
Zelfstandig
werking van het agentschap Toerisme
Vlaanderen,
partnership
...
BOUWADVISEUR
gericht op de teams van thema experten, marketing
en partnership experten, de teams
rond
‘kwaliteit’,
ook op afstand!

TOERISME VLAANDEREN ZOEKT
EEN ORGANISATIEMANAGER
Toerisme Vlaanderen is als agentschap van de Vlaamse
overheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de
beleidsnota Toerisme en de decretale opdrachten die
hiermee gepaard gaan. We doen dit met een gedreven
team dat voornamelijk in Vlaanderen is gevestigd, maar
daarnaast internationale antennes heeft van Tokyo tot
San Diego.

hoofdmechanieker.

We bouwen aan een florerende bestemming Vlaanderen
vanuit onze filosofie “Reizen naar morgen” (www.reizennaarmorgen.be). Daartoe ontwikkelen we diverse expertises waarrond onze vaste teams zijn gebouwd. Vanuit
deze teams kunnen onze experten bijdragen aan de projectwerking. Onze rijke en gevarieerde projectportfolio
vormt de ruggengraat van de nieuwe werking.
De organisatiemanager maakt als ‘afdelingshoofd’ deel
uit van de directie, samen met de CEO, de Thema manager en de Interne Business officer. Jij bent de direct
leidinggevende van de teamcoaches van alle toerismegerelateerde teams.

TOERISMEVLAANDEREN

‘ontwikkelingsinstrumenten’, ‘logies’, netwerkverbinding,
enz.. De thema expertises richten zich op de volgende
toeristische thema’s: erfgoed, natuur, fietsen, culinair,
congressen & events en ‘iedereen verdient vakantie’.
Ben jij de organisatiemanager waar
we naar op zoek zijn? Kijk dan zeker op
www.vlaanderen.be/vacatures. Daar vindt u
meer informatie over deze vacature terug.
Solliciteren kan tot en met 19 maart 2021.
Uw talent is belangrijker dan uw geslacht, gender,
afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische
ziekte. Stel u kandidaat en bouw mee aan het diverse
Vlaanderen van morgen!

Meer weten?
www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

U bent dynamisch en flexibel. U heeft ervaring in
particuliere verkoop. Kennis van woningbouw is
een voordeel. Sterke interesse in bouwen en wonen
is een noodzaak. U heeft doorzettingsvermogen,
luistervaardigheid en organisatietalent.
Goede kennis van het frans is een pluspunt.

U adviseert klanten omtrent de mogelijkheden. U doet
hen, samen met de architect en de calculator, een
haalbaar voorstel.
Wij bieden u een fulltime job in een jong en enthousiast
team met een degelijke professionele omkadering.
U werkt als collega van de zaakvoerders.

Sollicitatie en CV naar:
Qubo nv, t.a.v. Bart De Malsche
Zwaarveld 69 – 9220 Hamme
052 499 591 – bart@qubo.be
www.qubo.be

Om de groei van deze jonge organisatie verder te ondersteunen, zoeken we dringend een:

Projectbegeleider / Calculator
Functie en verantwoordelijkheden

Oudsbergen
Totaalinterieur van a tot z

2014
Nieuwbouw en renovatie

www.glocom.be

GLOCOM, dochteronderneming van de VELDEMAN
GROUP, is een gepassioneerde interieuraannemer
die hotels en B&B’s in binnen- en buitenland voorziet van uitstekend slaapcomfort, in combinatie
met unieke charme. Hierbij staat slaapkwaliteit
centraal: er wordt een interieur gecreëerd met
functionele inrichting, meubels en stoffen in alle
maten en kleuren. Om dit totaalconcept te realiseren, kan GLOCOM een beroep doen op eigen,
ervaren vakmensen, zoals meubelstoffeerders of
houtbewerkers, maar ook op een netwerk van
uitstekende leveranciers. Mooie voorbeelden van
hun werk zijn de vakantievilla’s van het nieuwe
Terhills Resort of het nieuwe Intersoc-hotel Astoria
in Oostenrijk. Het gaat vaak om complexe
projecten, die GLOCOM afwerkt zonder details of
deadlines uit het oog te verliezen. Hun exclusieve
maatwerk is ook terug te vinden in zakelijke
omgevingen, zoals wachtzalen of kantoren.

1. Verzamelen van projectinformatie (interieur): analyseren van lastenboeken, plannen en offertes van
leveranciers en onderaannemers
2. Uitrekenen van de volledige kostprijs en opstellen van een gedetailleerde offerte
3. Organiseren van de projectopstart: bestellingen, werfplanning, logistiek ...
4. Opvolgen van de vooruitgang ter plaatse en nacalculatie
5. Samenwerken met interne en externe partners en deelnemen aan meetings
Gewenste kwalificaties

Lezen van lastenboeken
en plannen

Meerdere jaren ervaring als
calculator/interieurarchitect

Omgaan
met deadlines

Bereid tot buitenlandse
verplaatsingen

AutoCAD of ander
tekenprogramma

Engels

Gestructureerd

Nauwkeurig

Organisatietalent

Wat heeft GLOCOM u concreet te bieden?
Gevarieerde
functie met
verantwoordelijkheid

Innovatieve
en creatieve
projecten

Doorgroeimogelijkheden

Informeren, overleggen of solliciteren?

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

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

Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Bijzondere
verlofregeling

Breed
salarispakket

Aanwerving
exclusief
begeleid door

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

Coördinator Marketing en Communicatie
Functie en verantwoordelijkheden

Oudsbergen, sites in
Frankrijk en Polen
± 500 werknemers
Prijzen in innovatie en
sustainability
1954

± 100 mio omzet
www.veldeman.com

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

Informeren, overleggen of solliciteren?

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Enkele jaren ervaring als
allroundmarketeer/
communicatieverantwoordelijke

Marktinzicht
Digitale
toepassingen

Organisatietalent

Initiatiefrijk

Polyvalent

Inspirerend

Wat heeft VELDEMAN GROUP u te bieden?
Gevarieerde
functie met
verantwoordelijkheid

Familiale
contacten,
lage drempels

Een ecologische
boodschap
uitdragen

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

Hogeschool PXL
heeft
volgende vacatures

Bijzondere
verlofregeling

Breed
salarispakket

Aanwerving
exclusief
begeleid door

KLIMATECHNIEK

WIJ WERVEN AAN
CALCULATOR HVAC

(PRAKTIJK-)LECTOR C#

• Offertes uitwerken HVAC
• Werfvoorbereiding
• Diploma Bachelor of gelijkgesteld

MONTEUR HVAC

DOSSIERBEHEERDER
HRM (Final call)

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

MONTEUR KOELTECHNIEKEN

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

INTERESSE?
info@acrklima.be of
T 011 59 36 40

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

SERVICE TECHNIEKER HVAC
Bekijk
onze vacatures:

www.pxl.be/jobs

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

ACR KLIMATECHNIEK

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

Afdelingshoofd
personeel & organisatie
(A1a-A3a) (voltijds – statutair)
onbepaalde duur
Je hebt de dagelijkse leiding over de afdeling (onthaal,
onderwijs, secretariaat en personeel) en je stuurt deze
strategisch aan. Je draagt zorg voor het ontwikkelen van
het beleid en bent verantwoordelijk voor de uitvoering.
Je staat in voor de coördinatie van organisatiebrede
projecten en bevordert de kwaliteitszorg.

Jeugdfunctionaris
(B1-B3) (voltijds – contractueel)
onbepaalde duur
Je beschikt over een goede kennis van jeugdwerk. Je
houdt de vinger aan de pols wat betreft de noden en
wensen van jongeren.
Je bent de bezieler van de jeugdraad. Je ontwikkelt,
initieert en volgt het lokale jeugdbeleid op. Je zet
jeugdwerkinitiatieven op en biedt je doelgroep alle
kansen op vrijetijdsbesteding en inspraak.

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

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

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

Proﬁel: bachelordiploma.

Sporadisch avond- of weekendwerk schrikt je niet af.

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

Bibliothecaris
(B1-B3) (voltijds – contractueel)
onbepaalde duur
Je staat in voor de dagelijkse leiding en het goed
beheer van de openbare bibliotheek. Je implementeert
een bibliotheekbeleid als onderdeel van het lokale
vrijetijdsbeleid en werkt vanuit de bibliotheek en vanuit
de dienst vrije tijd een gevarieerd vrijetijdsaanbod uit.
Je zorgt ook mee voor de promotie van het aanbod en
de activiteiten van de bibliotheek.
Sporadisch avond- of weekendwerk schrikt je niet af.
Proﬁel: bachelordiploma.
Salaris: bruto voltijdse maandwedde
min. € 2.509,94 - max. € 4.229,18

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

Seizoenarbeiders voor de
gemeentelijke groendienst
(D1-D3) (voltijds)
bepaalde duur 01-04-2021 tot en met 31-10-2021
Om ons team te versterken werft het bestuur zes
groenarbeiders aan, die o.a. zelfstandig moeten
aanplanten, hagen scheren en gras afrijden.
Plantenkennis en kennis van snoeitechnieken is een
pluspunt. Je begrijpt en spreekt goed Nederlands. Je
werkt graag buiten en hebt ervaring met werktuigen
(grasmachines, bosmaaiers, kettingzagen ...)
Salaris: bruto voltijdse maandwedde
min. € 1.929,61 - max. € 3.003,23

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

Wij voeren een personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit.
Je kans om aangeworven te worden, hangt niet af van je leeftijd,
geslacht, afkomst, geloof, geaardheid, handicap …

(WiVi)

Deze week:

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 retail



Meer vrouwen kiezen voor bouwsector
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1 BELEIDSAMBTENAAR
SPORT, JEUGD EN CULTUUR

Zin in een
TOPJOB IN DE BOUW?
Goesting om
je carrière verder
uit te bouwen?

CHECK:
www.asap.be/nl/jobs/bouw

Om onze werking te ondersteunen, zijn we op zoek naar:

156 organisaties

zijn samen op missie om hybride werken
en mobiliteit mensgericht te organiseren
in het nieuwe normaal.
MAAK DEEL UIT VAN DE BEWEGING
EN SLUIT JOUW ORGANISATIE AAN VIA
BAANBREKENDEWERKGEVER.BE

ENTHOUSIASTE
SEIZOENSMEDEWERKERS
Museum • speeltuin • kassa • parking en fietsverhuur • toiletten • Fietsen door het water
Wij bieden: contract van bepaalde duur in een
uitdagende, dynamische en groene werkomgeving
• wettelijke vakantieregeling en eindejaarspremie
(geen mogelijkheid tot verlof in juli en augustus)
• interne opleiding en coaching
Ben jij de geschikte kandidaat?
Mail je gemotiveerde sollicitatiebrief, cv en foto
uiterlijk 25 maart 2021 naar anka.vanrijt@limburg.be.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 1 en 2 april.

Kijk voor alle details op www.bokrijk.be/jobs
EEN INITIATIEF VAN

MAAK HET ECHT MEE

Bokrijk is een levendig, kind- en
gezinsvriendelijk park met 1 miljoen
bezoekers. Jaarlijks geeft het
Openluchtmuseum 350.000 mensen
een eigentijdse kijk op erfgoed.
In 2021 bouwen we verder aan ons
verhaal over vakmanschap.

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Zuid-Oost-Vlaanderen VZW, erkend en
gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, biedt
gespecialiseerde behandeling aan kinderen,
volwassenen en ouderen met ernstige psychische/psychiatrische problemen en
stoornissen. Daarnaast biedt het drugpreventieteam begeleiding aan jongeren met
een beginnende verslaving in 20 gemeenten. Er is eveneens een forensisch team.
In totaal werken 70 medewerkers in het CGG ZOV verspreid over de verschillende
vestigingen in Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, Ronse en Zottegem.

WZC De Vesten

Word jij onze nieuwe ALGEMEEN DIRECTEUR?
JE FUNCTIE
• Je geeft leiding aan een enthousiast directieteam. Samen zetten jullie de
lijnen uit voor het dagelijks bestuur van het centrum.
• Je bent verantwoordelijk voor het zorgstrategisch, het financieel-, het
HR-, het kwaliteits- en facilitair beleid.
• Je neemt initiatief om de organisatie te laten participeren in netwerken.
Je verzorgt tevens de contacten met overheden, koepelorganisaties,
andere diensten en centra.
• Je rapporteert over het strategisch en operationeel beleid aan het
bestuursorgaan, de stakeholders en de overheden.
• Je houdt ervan om mensen te verbinden en je profileert je als een
bruggenbouwer die een sterke visie kan omzetten in strategische
stappenplannen. Bovendien ga je voor innovatie, efficiënt en doelgericht
werken
JE PROFIEL
• Je behaalde een masterdiploma in menswetenschappen.
• Je beschikt over enkele jaren ervaring als leidinggevende en hebt kennis
van het GGZ-landschap.
• Je hanteert een verbindende leiderschapsstijl die medewerkers weet te
inspireren en te motiveren.
ONS AANBOD
• Een voltijdse, gevarieerde en uitdagende job voor onbepaalde duur.
• Functie met veel autonomie en ruime mogelijkheden voor persoonlijke
ontplooiing en groei.
• Een aantrekkelijk salarispakket in een stimulerende werkomgeving.
INTERESSE?
Verstuur je sollicitatiebrief en CV voor 21.03.2021 per voorkeur via
mail naar marc.vandergraesen@pcariadne.broedersvanliefde.be. Een
assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Voor
bijkomende informatie kan je terecht bij Marc Vandergraesen, voorzitter
Bestuursorgaan: 053/76.21.27
AALST
Keizersplein 4
9300 Aalst

T 078 15 55 70 | INFO@ZOV.BE | WWW.ZOV.BE
Ondernemingsnummer: 0470 515 425

Het OCMW Zoutleeuw is voor het WZC De Vesten op zoek naar een
geëngageerde medewerker (m/v/x/) voor de volgende functie:

DIRECTEUR voltijds - statutair - A4a-A4b
FUNCTIE & PROFIEL

Als directeur neem je de algemene leiding en coördineer en superviseer je het
integraal zorgbeleid, de bewonerszorg en communicatie binnen ons WZC.
Je vertegenwoordigt de organisatie bij onze stakeholders en zorgt samen met
het bestuur voor een kwalitatief beheer, personeelsbeleid en financiering.
Je kan terugvallen op jouw ervaring als peoplemanager en draagkracht om
onze medewerkers te ondersteunen en te laten groeien. Je profileert je als een
bruggenbouwer die naast een sterke visie, ook operationeel de handen uit de
mouwen kan en durft steken. Je bent dynamisch, diplomatisch, communiceert vlot
en zorg voor ouderen ligt je nauw aan het hart. Ervaring in de gezondheids- of
ouderenzorg is dan ook een pluspunt.
VOORWAARDEN

In het bezit zijn van een masterdiploma (of gelijkgesteld) en beschikken over
minstens 2 jaar relevante beroepservaring.
AANBOD

Je komt terecht in een stabiele, uitdagende job met een ruime verantwoordelijkheid
en een aantrekkelijke verloning (weddeschaal A4a-A4b, bruto maandsalaris min.
€ 3.815,69 - max. € 5.817,84 en bijkomende extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering en vergoeding woon-werkverkeer
(fiets of openbaar vervoer). Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een
wervingsreserve van 3 jaar die maximum 2 jaar verlengd kan worden.

INTERESSE?
Solliciteren kan tot uiterlijk 23 maart 2021 18 uur door volgende
documenten elektronisch te uploaden via ccselect.probisgroup.be/vacatures:
motivatiebrief, cv, kopie diploma en recent uittreksel uit het strafregister
(niet ouder dan 3 maand) of deze te mailen naar jobs@ccselect.be of
te verzenden naar CC Select, Vliegvelddreef 9, 1082 Sint-Agatha-Berchem.
Bijkomende informatie kan je terugvinden op ccselect.probisgroup.be.
Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.

Gezinsbond zoekt voor zijn hoofdzetel in Brussel een

teamleider studiedienst

SOCIAAL HUIS

en een

beleidsmedewerker Gezinsinkomen
De Gezinsbond is dé partner voor elk gezin in alle levensfasen. Met 200.000 ledengezinnen, 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden zetten we in op verbinding tussen,
en ondersteuning van gezinnen. Dit doen we via activiteiten, diensten, ledenvoordelen bij
ongeveer 2.000 handelaars, magazines, online media en belangenbehartiging.
De studiedienst doet beleidsvoorbereidend werk, volgt de actualiteit rond dossiers die
gezinnen aangaan en verdedigt hun belangen bij beleidsmakers. Dit werk gebeurt achter de
schermen, maar ook via gerichte acties, in de media en via digitale kanalen.
De teamleider geeft dagelijkse leiding aan een team van acht medewerkers op de
studiedienst die experts zijn op diverse beleidsdomeinen. We zoeken iemand met een
masterdiploma die al minstens een tiental jaren in een vergelijkbare job werkte.
De beleidsmedewerker Gezinsinkomen is specialist op het vlak van gezinsinkomen
(gezinsfiscaliteit, kinderbijslag en pensioenen). Deze medewerker heeft een bachelor- of
masterdiploma bij voorkeur in een economische richting.
Meer info op gezinsbond.be/vacatures.

Wij zijn op zoek naar jou!
De gemeente Rotselaar, gelegen in het hart
van het Hageland, is een bruisende gemeente
die enkel het beste voor haar inwoners nastreeft,
een dienstverlening van A tot Z! Om dit te
realiseren investeren wij in mensen die dagelijks
het beste van zichzelf geven. Samen maken wij
van Rotselaar een gemeente waar het heerlijk
is om in te werken en te wonen. Wil jij ook
meewerken aan deze ambitieuze uitdaging?
Check dan snel onze vacatures!

Diensthoofd omgeving

Interesse? Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk op zondag 28 maart 2021
naar personeelsdienst@gezinsbond.be.

Contractueel – voltijds – A4a-A4b

Coördinator jeugd en kinderopvang
Contractueel – voltijds – B1-B3

Meer informatie aangaande onze vacatures vind je
op onze website www.rotselaar.be/vacatures.

BACHELOR VASTGOED m/v
• Ervaring met :
- Beheer en renovatie van gebouwen
- Financieel management, fiscaal beleid
- Huurcontracten, plaatsbeschrijvingen,
verzekeringen
• Goede communicatie met huurders,
architecten, aannemers

• Beheersing Microsoft Officepakket
• Perfecte kennis Nederlands en degelijke
kennis Engels is een must
• Contract onbepaalde duur met extra legale
voordelen
• Voltijds of 4/5
• Onmiddellijke indiensttreding
• Plaats van tewerkstelling: Antwerpen, vlakbij
Centraal Station

bouwonderneming – projectontwikkeling
info@aprodec.be

Zin in een
TOPJOB IN DE BOUW?
Goesting om
je carrière verder
uit te bouwen?

CHECK:
www.asap.be/nl/jobs/bouw

Provincie
Limburg

© Luc Daelemans

hier groeien ideeën

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

DIRECTEUR BOKRIJK

Functie. Dagelijks beheer en exploitatie van het Provinciaal Domein Bokrijk * Voorbereiden, uitvoeren en opvolging van beslissingen vzw Bokrijk
en het provinciebestuur * Strategische-tactische advisering * Coachen en
aansturen Team Bokrijk * Vertegenwoordigen vzw Bokrijk en het provinciebestuur * Rapporteren aan gedeputeerde van Toerisme, Raad van Beheer vzw Bokrijk en de provinciegriffier
Profiel. Inspirerend leider met hands on mentaliteit * Netwerker * People
manager * Ervaring subsidiedossiers * Masterdiploma en 6 jaar leidinggevende ervaring en/of ervaring in de sector
Brutomaandloon: minimum 4 838,52 euro en maximum 7 051,05 euro

DIENSTHOOFD PERSONEEL

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

BIO-INGENIEUR

Functie. Ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen van een totaalvisie voor het natuurbeheer op het domein * Opvolgen van werken, ISN-projecten, stormprotocol, masterplan groen en aanvragen omgevingsvergunningen * Advisering
communicatie natuurprojecten en groendossiers
Profiel. Specialist natuur en landschapsbeheer * Projectmanagement * Masterdiploma (bio-)ingenieurswetenschappen/burgerlijk- of bio-ingenieur
Brutomaandloon: minimum 3 706,88 euro en maximum 6 224,08 euro
ONS AANBOD
De kans om een cruciale en unieke rol te spelen voor Bokrijk * Voltijds contractueel dienstverband * Hospitalisatieverzekering * Maaltijdcheques * 35
vakantiedagen * Flexibele arbeidstijden * Wervingsreserve * Valorisatie van
relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige
Herken je jezelf in één van de bovenstaande profielen? Solliciteer online
tot en met 15 maart 2021 met je cv, je motivatiebrief en diploma via
www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.
Voor meer info over de jobinhoud kun je terecht bij Jeroen Smeulders,
Director Public & Non-Profit bij Motmans & Partners, 011 30 35 00 of
jeroen.smeulders@motmansenpartners.be.

STAD & OCMW

GENK

GROEPSVACATURE

GENK FUTUREPROOF
Stad Genk is een unieke en diverse rasterstad in blijvende verandering. De
stadsorganisatie wil servicegericht werken, met korte communicatielijnen naar
de burger, snelle detectie van evoluties en slimme antwoorden op sociale,
ecologische, economische en andere uitdagingen.

ADJUNCT ALGEMEEN DIRECTEUR/
CHIEF DIGITAL OFFICER (CDO)
(Decretale graad) VOLTIJDS – STATUTAIR
De digitale transformatie heeft zich het voorbije jaar versneld ingezet in de Genkse
unieke en zeer diverse context. Er is nood aan een weldoordachte strategie en
totaalaanpak op het vlak van digitaal werken, slim datamanagement en een
betere, klantgerichte en moderne dienstverlening.
De chief digital officer geeft deze interne en externe digitale strategie vorm en
wordt de stuwende kracht achter de verdere transformatie naar een slimme stad.
De selectieprocedure voor deze vacature verloopt exclusief via Motmans en
Partners, solliciteren kan tot en met 28 maart 2021.

DIPLOMAVOORWAARDEN
• Een functiegericht masterdiploma + 4 jaar leidinggevende ervaring.
• Of een (algemeen) masterdiploma + 4 jaar leidinggevende ervaring in de sector.

SMART CITY EXPERTEN (3)
(Graad Ax) VOLTIJDS – CONTRACT ONBEPAALDE DUUR
Stad Genk heeft ambitieuze opgaven gedefinieerd op het vlak van duurzaamheid
in het algemeen, klimaat, energie, mobiliteit en smart city. We willen werken aan
slimme systeemveranderingen, slimme keuzes en slimme strategieën. Technologie
moet het duurzaamheids- en klimaatbeleid ondersteunen.
Deze ambitie vergt een sterk team van experten in innovatietechnieken.

Expert klimaat en energie
Expert smart mobility
Expert smart technology
Solliciteren kan tot en met 28 maart 2021.

DIPLOMAVOORWAARDEN
• Een functiegericht masterdiploma + 4 jaar leidinggevende ervaring of projectervaring.
• Of een (algemeen) masterdiploma + 4 jaar leidinggevende of projectervaring in de
sector.

MEER INFO?
Raadpleeg zeker onze website www.genk.be/vacatures voor meer info over deze
vacatures, de functiebeschrijvingen, ons aanbod, de aanwervingsvoorwaarden en
de sollicitatielink.
Geldig solliciteren met cv, motivatiebrief en een kopie van het diploma via de link
op onze website.
Stad Genk als werkgever selecteert op basis van je
competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht,
etnische afkomst, geloof of handicap.

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

Gezocht: m/v’s met wie het werkt
Bilzen heeft iets apart. Eigenzinnig maar vastberaden. Hier bekijken we de dingen graag anders. We zijn niet de grootste.
Ook niet de oudste of de chicste. We doen het op onze manier. Met passie, goesting en de ambitie om Bilzen elke dag opnieuw biesonder te maken.
Daarom zijn we op zoek naar een:

ADVISEUR MOBILITEIT
Graad Av – voltijds – contractueel

Profiel

Voorwaarden

Loon

Als verkeerskundige geef je mee vorm aan de verbetering
van de verkeersleefbaarheid en de verhoging van de
verkeersveiligheid in de gemeenten Bilzen, Hoeselt en Riemst.
In overleg met verschillende actoren werk je een duurzaam
mobiliteitsbeleid uit en verzorg je preventieve projecten.
Je inzicht en betrokkenheid zorgen voor oplossingen voor
diverse mobiliteitsvraagstukken.
Je bent in het bezit van een functiegericht masterdiploma of
een algemeen masterdiploma met minstens 4 jaar relevante
ervaring. Heb je geen masterdiploma? Indien je slaagt voor
een bijkomende capaciteitstest, kan je alsnog deelnemen
aan de procedure op voorwaarde dat je minstens 4 jaar
relevante ervaring hebt.

WERKORGANISATOR
GEBOUWEN
Graad Cv – voltijds – contractueel

Profiel

Je staat in voor het inplannen en coördineren van
keuringen van diverse technische installaties. Je
neemt de voorbereiding van de werken in eigen
beheer voor je rekening en ontwerpt en onderhoudt
de technische plannen. Vanuit je expertise weet je
ondersteuning te bieden bij technische problemen.
Je staat organisatorisch sterk in je schoenen en weet
de technische opdrachten te coördineren en vertalen
naar interne en externe medewerkers.

Voorwaarden

Je bent in het bezit van een diploma secundair
onderwijs. Relevante ervaring strekt tot aanbeveling.

Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit), aangevuld met extralegale voordelen,
tussen: - Adviseur: 3.170,07 en 5.252,01 euro - Werkorganisator: 1.965,87 en 3.598,06 euro.

Solliciteren kan: - Adviseur: uiterlijk tot 29 maart 2021 - Werkorganisator: uiterlijk tot 21 maart 2021 door je sollicitatiebrief, cv en een
kopie van je diploma te versturen naar de stad Bilzen, t.a.v. Personeelsdienst, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen of via e-mail naar
vacatures@bilzen.be. Raadpleeg de volledige functiekaarten op www.bilzen.be.

Creme de la Creme Belgium N.V
is een sterk groeiende, creatieve
ijsfabriek met zijn productiesite
gevestigd te Hasselt.
Wij zijn op zoek naar ervaren productieoperatoren
voor onmiddellijke indiensttreding!
Samen met topcollega’s gaan wij voor de hoogste kwaliteit op
een internationale markt. Volledige vacature op aanvraag of op
de VDAB site.
Interesse? Stuur snel je CV naar: ac@cremedelacreme.be

Plaatser houtconstructies
Als familiaal bedrijf met toffe werksfeer
zijn we opzoek naar plaatsers.
Je staat in voor de montage van tuinhuizen en poolhouses.
Sporadisch werk je mee in het atelier.
Je kan zelfstandig en in teamverband werken.
Ervaring als schrijnwerker of dakwerker is een pluspunt.
Loon volgens barema bouw en een interessant uurrooster.
Stuur je cv naar stijn@briersoutdoorlife.be
Neem zeker al eens een kijkje op www.briersoutdoorlife.be

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

Zin in een
TOPJOB IN TECHNIEK?
Goesting om ook
je carrière gesmeerd
te laten verlopen?

CHECK:
www.asap.be/nl/jobs/techniek

Lokaal bestuur Pittem zoekt
nieuwe collega’s (m/v/x):
BIBLIOTHEEKMEDEWERKER

halftijds – C1-C3 - geïndexeerd brutojaarsalaris (C1 - trap 0): € 23.590,55
Voorwaarden: - diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
- certificaat bibliotheekmedewerker
Uiterste inschrijvingsdatum: maandag 15 maart 2021

SPORTPROMOTOR

contractueel – voltijds – B1-B3 - geïndexeerd brutojaarsalaris (B1 - trap 0): € 30.119,30
Voorwaarden: - bachelor diploma, met voorkeur sportgerelateerd
laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure mits ze bij hun
kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van
maximum vier maanden hun einddiploma kunnen behalen. Ze leveren het bewijs dat ze aan
de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling.
Uiterste inschrijvingsdatum: maandag 22 maart 2021

156 organisaties

zijn samen op missie om hybride werken
en mobiliteit mensgericht te organiseren
in het nieuwe normaal.
MAAK DEEL UIT VAN DE BEWEGING
EN SLUIT JOUW ORGANISATIE AAN VIA
BAANBREKENDEWERKGEVER.BE

COORDINATOR RUIMTE

statutair – voltijds – B4-B5 - geïndexeerd brutojaarsalaris (B4 - trap 0): € 34.732,95
Voorwaarden: - bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus
- technisch profiel, bij voorkeur richting bouw
- minimaal 4 jaar relevante beroepservaring
Uiterste inschrijvingsdatum: maandag 22 maart 2021
INTERESSE? Bijkomende informatie over de functie-inhoud en de aanwervingsvoorwaarden kan je vinden
op www.pittem.be/vacatures.
SOLLICITEREN
- per aangetekende brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 8740 Pittem
- tegen afgifte bij de personeelsdienst, Markt 1, 8740 Pittem
Voeg steeds de nodige bijlagen toe:
Verplicht inschrijvingsformulier met pasfoto (te vinden op de website), motivatiebrief, cv,
kopie hoogst behaalde diploma, kopie rijbewijs en uittreksel uit strafregister

EEN INITIATIEF VAN

WERFRESERVE Voor alle vermelde betrekkingen geldt er een wervingsreserve van één jaar.

PLANT MANAGER
De Drafil Group, een familiebedrijf met 70 jaar ervaring, is een
Europese speler op het gebied
van winkelinrichting, intralogistieke oplossingen en industriële toelevering. Samen met onze
klanten, onderzoeken en ontwikkelen we oplossingen die
zijn aangepast aan hun behoeften. Onze productie, gevestigd met de hoofdzetel in
Moeskroen en twee productievestigingen in Leers (Frankrijk)
en Roemenië, beschikt over een
state-of-the-artmachinepark
in zowel metaal- (draden, platen, buizen) als houtbewerking.
Voor de permanente versterking van onze teams zijn wij
op zoek naar een (m/v):

 FUNCTIE: Als echte people manager stuur je de verschillende
productie-eenheden aan (België, Frankrijk en Roemenië) en bent
verantwoordelijk voor het verzekeren van de efficiëntie en rentabiliteit van de productielijnen, in termen van kwaliteit en kwantiteit, met
inachtneming van de veiligheidsregels.
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn: • Aansturen productieteams (ongeveer 200 personen verdeeld over 3 sites) • Bewaken
planning • Optimaliseren productiewerking • Toezicht veiligheids- en
kwaliteitsregels • Preventief en curatief onderhoud van het machinepark • Controle prestatie-indicatoren • Opmaken investeringen • Als
lid van het managementteam rapporteer je aan de algemene directie.
 PROFIEL: • Burgerlijk/ industrieel ingenieur of gelijkwaardig
• Minstens 10 jaar ervaring als productiemanager in een industriële
omgeving • Ervaring in teammanagement • Analytisch, georganiseerd, nauwkeurig, proactief, stressbestendig, communicatief en
enthousiast • N/F/E.
 AANBOD: • Je werkt in een gerenommeerd, solide bedrijf dat
constant investeert en realistische doorgroeimogelijkheden biedt
• Een veelzijdige en verantwoordelijke functie die appelleert aan jouw
expertise op het gebied van organisatie en optimalisatie • Een aantrekkelijke vergoeding conform jouw ervaring.

INTERESSE? Stuur je cv met motivatiebrief naar info@ago.be
Meer info nodig? Bel naar 056 22 80 64 of bekijk de volledige beschrijving op www.ago.be
Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur.
De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met AGO International.

GROUP HYBOMA, met hoofdzetel in KORTEMARK, is vooral
gekend als een kwalitatief en duurzaam bouwer van woningen
en appartementen. Met een métier, een zorg en een ervaring die
eerder zeldzaam zijn in de sector, biedt Hyboma de bouwheer de
beste waarborg op een betaalbare woning die aan de noden van
de klant voldoet. Wegens uitbreiding wensen wij ons kaderteam
te versterken met een (m/v):

ERVAREN PROJECTLEIDER WONINGBOUW
aanspreekpunt en spilfiguur van a tot z (ref. 90 112)

De uitdaging: Je wordt eindverantwoordelijke voor een vlotte voortgang en opvolging van
verschillende werven vanaf de ruwbouwwerken tot en met de volledige afwerking. Hiertoe stuur
je waar nodig bij en weet je de werforganisatie op een efficiënte manier te waarborgen. Je wordt
het centrale aanspreekpunt van de klant gedurende het volledige bouwproces. Daarnaast zal je
instaan voor de coördinatie van de verschillende onderaannemers, de bewaking van kwaliteit en
veiligheid, de opvolging materiaalkeuzes en de communicatie met de klant en architect.
Profiel: • ingenieur of bachelor met aansluitende ervaring in de bouwsector • communicatieve
teamplayer met sterk organisatietalent • klant- en oplossingsgericht • gedreven door timing,
kwaliteit en klantentevredenheid.
Aanbod: • een brede en afwisselende functie met ruime autonomie • een stevige bedrijfsstructuur met aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling • een succesvol
en stabiel familiebedrijf met groeiambities • een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen inclusief representatieve bedrijfswagen • een schitterende
toekomst ifv eigen inzet en talenten.

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

De snelste weg naar een job in
de publieke of non-profit sector.
Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

werkdag verspreid in je krant.
En natuurlijk op Jobat.be.
Volgende week in Jobat:
Extra jobs in retail
Deze week:

Meer vrouwen kiezen voor bouwsector
De weg is nog lang, maar het aantal vrouwen neemt stilaan toe in de bouwsector.
“Het gaat hier al lang niet meer uitsluitend over fysiek zwaar werk.”
Hr-dienstengroep Liantis stelde een profiel op van de bouw-

bouw. Vorig jaar was 11 procent van de nieuwe medewerkers

medewerker aan de hand van loongegevens van zowat
25.000 Belgische bouwwerkers. Niet geheel verwonderlijk zijn de meeste onder hen (90 procent) mannen. Bij de
arbeiders is dat zelfs 99,5 procent. “Bij de bedienden ligt het

een vrouw, in 2018 was dat nog 9 procent. Bij Bouwunie zien
ze de vrouwelijke medewerkers vooral bij afwerking (zoals
schilders en decorateurs), maar hopen ze dat de opwaartse
evolutie ook uitbreidt naar andere bouwdomeinen. ”Dankzij



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 retail
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Virtuele Jobbeurzen

Ontmoet tientallen rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.
Check onze beurskalender!
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ILvA is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu in de regio Aalst - Ninove
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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
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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.

PROJECTLEIDER

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

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

Verantwoordelijke
operaties
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.

Verantwoordelijke
operaties

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
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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.

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE
IN ZEE GAAT.

PROJECTLEIDER
Kortrijk
Vaartstraat 25

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

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

Contractueel – voltijds – A4a-A4b

Coördinator jeugd en kinderopvang

Competitief loon

Meer informatie aangaande onze vacatures vind je
op onze website www.rotselaar.be/vacatures.

Mechelsesteenweg 388

Contractueel – voltijds – B1-B3

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Zuid-Oost-Vlaanderen VZW, erkend en
gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, biedt
gespecialiseerde behandeling aan kinderen,
volwassenen en ouderen met ernstige psychische/psychiatrische problemen en
stoornissen. Daarnaast biedt het drugpreventieteam begeleiding aan jongeren met
een beginnende verslaving in 20 gemeenten. Er is eveneens een forensisch team.
In totaal werken 70 medewerkers in het CGG ZOV verspreid over de verschillende
vestigingen in Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, Ronse en Zottegem.

Word jij onze nieuwe ALGEMEEN DIRECTEUR?
JE FUNCTIE
• Je geeft leiding aan een enthousiast directieteam. Samen zetten jullie de
lijnen uit voor het dagelijks bestuur van het centrum.
• Je bent verantwoordelijk voor het zorgstrategisch, het financieel-, het
HR-, het kwaliteits- en facilitair beleid.
• Je neemt initiatief om de organisatie te laten participeren in netwerken.
Je verzorgt tevens de contacten met overheden, koepelorganisaties,
andere diensten en centra.
• Je rapporteert over het strategisch en operationeel beleid aan het
bestuursorgaan, de stakeholders en de overheden.
• Je houdt ervan om mensen te verbinden en je profileert je als een
bruggenbouwer die een sterke visie kan omzetten in strategische
stappenplannen. Bovendien ga je voor innovatie, efficiënt en doelgericht
werken
JE PROFIEL
• Je behaalde een masterdiploma in menswetenschappen.
• Je beschikt over enkele jaren ervaring als leidinggevende en hebt kennis
van het GGZ-landschap.
• Je hanteert een verbindende leiderschapsstijl die medewerkers weet te
inspireren en te motiveren.
ONS AANBOD
• Een voltijdse, gevarieerde en uitdagende job voor onbepaalde duur.
• Functie met veel autonomie en ruime mogelijkheden voor persoonlijke
ontplooiing en groei.
• Een aantrekkelijk salarispakket in een stimulerende werkomgeving.
INTERESSE?
Verstuur je sollicitatiebrief en CV voor 21.03.2021 per voorkeur via
mail naar marc.vandergraesen@pcariadne.broedersvanliefde.be. Een
assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Voor
bijkomende informatie kan je terecht bij Marc Vandergraesen, voorzitter
Bestuursorgaan: 053/76.21.27
AALST
Keizersplein 4
9300 Aalst

T 078 15 55 70 | INFO@ZOV.BE | WWW.ZOV.BE
Ondernemingsnummer: 0470 515 425

ACCOUNT
MANAGER
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

2500 Lier
T 015 30 67 83

Interza is verantwoordelijk voor de ophaling van het afval in de regio rond Zaventem. Dagelijks gaan er twintig vrachtwagens en bestelwagens de baan op, via de samenwerking
met Incovo bedraagt het totale wagenpark rond de 50 voertuigen.
Bij Interza heb je enkel vroege shifts en geen weekendwerk. Een aantrekkelijke job voor
wie zoekt naar een goed evenwicht werk-privé, een aangename werksfeer en autonomie
in de uitvoering van de job. Interza is gelegen in Zaventem net naast de afrit aan de Ring.
Voor de vrachtwagen werkplaats zoekt Interza een verantwoordelijke

hoofdmechanieker.
156 organisaties

zijn samen op missie om hybride werken
WIJ ZOEKEN
- Een ervaren mechanieker
met goede
kennis van mechaniek
& auto-elektriciteit
en mobiliteit
mensgericht
te organiseren
- In staat om zelfstandig een werkplaats
te runnen
(werk aan de vrachtwagen, planning,
in het nieuwe
normaal.
administratie, contacten met de leveranciers)
- Bekwaam om op termijn een team aan te sturen
- Goede kennis van het
Nederlands,
metDE
de computer
MAAK
DEEL vaardig
UIT VAN
BEWEGING
- In het bezit van een
rijbewijs
C
of
bereid
dit
binnen
één jaar
te behalen
EN SLUIT JOUW ORGANISATIE
AAN
VIA (opleiding
binnen Interza wordt voorzien)
BAANBREKENDEWERKGEVER.BE

WIJ BIEDEN
- Een job met verantwoordelijkheid in een aangename werkomgeving (goed evenwicht
werk-privé, begeleiding door ervaren collega’s)
- Betaling volgens barema, ervaring kan in aanmerking genomen worden
- Maaltijdcheques, ecocheque, gratis hospitalisatieverzekering, bijkomende pensioenpensioen
verzekering,
E E N I N33
I T vakantiedagen.
IATIEF VAN

156 organisaties

Ben jij de gemotiveerde werknemer die we zoeken?
zijnvoor
samen
op missie
Stuur dan je gegevens
26 maart
2021 om hybride werken
en
mobiliteit
mensgericht
te organiseren
naar jan.buysse@interza.be

in het nieuwe normaal.

Homevil biedt woon-,dag-, en ambulante begeleiding aan volwassen personen
met een verstandelijke beperking. Voor het leiden en ondersteunen van de teams
DEEL
UIT VAN DE BEWEGING
beschermd wonen en dagcentrum zijn we op zoek naar een

MAAK
EN SLUIT JOUW ORGANISATIE AAN VIA
Groepchef m/v
BAANBREKENDEWERKGEVER.BE
Kursaalstraat 10, 1800 Vilvoorde ,
T. 02 254 89 10 | E. info@homevil.be
www.homevil.be

We bieden: - vast contract voor 30u/week
- verloning volgens wettelijke barema

We vragen : - bachelor diploma in (ped)agogische richting
- min 1 jaar ervaring als hoofdopvoeder of 3 jaar als opvoeder/
begeleider
- rijbewijs B
EEN INITIATIEF VAN
Heb jij leidinggevende en organisatorische capaciteiten ? Ben jij sterk in communicatie ?
Wil je de uitdaging aangaan om een veranderingsproces te begeleiden ?
Dan kan je solliciteren, met motivatiebrief en CV, via mail vacatures@homevil.be
Voor meer inlichtingen, contacteer Piet Vroman, 0477 94 85 77.

GEZOCHT
VERPLEEGKUNDIGE
OPERATIEKWARTIER

ONZE PLUSPUNTEN

Het operatiekwartier van het AZ SintElisabeth Zottegem telt 10 operatiezalen
en is uitgerust met de nieuwste technieken.
De verpleegkundige organisatie bestaat uit
4 clusters. Elke cluster is verantwoordelijk
voor de organisatie van een aantal
chirurgische
specialiteiten.
Jaarlijks
ondergaan er in het operatiekwartier bijna
12 000 patiënten een heelkundige ingreep.

Vlot bereikbare werkomgeving die inzet op
toptechnologie

Als verpleegkundige operatiekwartier sta
je in voor de voorbereiding, de omloop en
de assistentie bij heelkundige ingrepen.
Je biedt eveneens hulp bij anesthesie. Je
zorgt voor de nodige informatieoverdracht,
zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Je
ondersteunt je collega’s waar nodig.
Je neemt deel aan een breed
opleidingstraject voor verpleegkundigen
operatiekwartier en je krijgt een
specifieke opleiding voor de specialiteiten
binnen jouw cluster. Je neemt na de
opleidingsperiode deel aan het systeem
van permanentie in het operatiekwartier
(thuiswacht).

Extra voordelen zoals
groeps- en hospitalisatieverzekering
Marktconforme verloning
met overname anciënniteit
Aandacht voor vorming en
opleiding, combi werk/leren
Extralegale vakantie,
anciënniteitsverlof, arbeidsduurvrijstelling

SOLLICITEER NU
of meer informatie op sezz.be/jobs

BRAEM INTERNATIONAL SURVEY nv
Landmeetkundig studiebureel.

Kom jij ons team in
Gent versterken?

www.lemahieugroup.be

www.maatvoerder.be

ASSISTENT-LANDMETER

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

• Je werkt commercieel ondersteunend voor onze klanten,
reageert accuraat en snel.
• Met plezier geef je onder andere alle orders in ons
ERP-systeem in.
• De update van Excel-bestanden en andere, kleinere
taken, zorgen voor afwisseling in je takenpakket.
Welkom in ‘the world of �mber’. Je krijgt een vol�jdse
func�e bij een modern bedrijf dat draait om hout: een
warm, trendy en authen�ek product. Reken op toﬀe
collega’s, een familiale sfeer en een aantrekkelijk loon
dat matcht met je talent, opleiding en ervaring.

PROFIEL

Allround administratief
commercieel bediende

INTERESSE?

AANBOD

FUNCTIE

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

De functie: Als assistent gaat u samen met de
landmeter of maatvoerder, naar bouwprojecten
en terreinen in de Benelux voor het uitzetten van
allerlei betonstructuren en diverse landmeetkundige
opmetingen.
Ons aanbod: Elke dag op en af in onze firmawagen.
Vast contract. Extra legale voordelen. Opleiding en
ondersteuning in professionele omgeving.
Wij zijn VCA* en ISO9001 gecertificeerd.

• Je hebt oog voor detail en beschikt over een gezonde
dosis commerciële ﬂair.
• Je hebt zin voor organisa�e en stress hee�
geen vat op jou.
• Je hebt een no-nonsenseaanpak.
• Je drukt je vlot uit in het Frans en Engels.
• Je bent posi�ef, ambi�eus en wil graag doorgroeien.

Uw profiel: Je werkt graag nauwkeurig en in de
buitenlucht, handig met gereedschappen.
Correct zijn en kunnen omgaan met mensen is
belangrijk. Geen hoogtevrees. Rijbewijs B (auto).
Technisch geschoold of ervaring.

Stuur je cv en mo�va�ebrief naar
Ago Interna�onal: info@ago.be
Vragen over deze vacature?
Bel gerust naar 09 281 13 86

Solliciteren:
Scan voor meer details de QR-code.
Contactpersoon: Dhr. Yvan Braem
03 777 95 39

Ago Interna�onal garandeert een discrete en snelle behandeling van je kandidatuur.
De selec�e gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago Interna�onal. www.ago.be

Projectleider

ALCEA BV

Vijver- en tuinaanleg zoekt
voor onmiddellijke aanwerving

TUINARCHITECT &
VIJVERONDERHOUDER
Scan de QR-code voor
meer info en stuur snel je
CV naar info@alcea.be

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

www.ggconstruct.be

G&G CONSTRUCT,

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

FUNCTIE: • Als projectleider word jij verantwoordelijk voor de opvolging van onze projecten

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

PROFIEL: • We mikken voor deze uitdagende functie op een master of bachelor niveau
(bouwkunde, architectuur, …) met min. 8 jaar ervaring in de wereld van (aluminium) schrijnwerk.
• Je beschikt over een goed technisch inzicht (plannen lezen) en kan werken met een CAD-tekenprogramma. • Je bent een kei in planning en organisatie en benadert problemen oplossingsgericht.
• Je hebt aandacht voor details en werkt administratief nauwkeurig.
AANBOD: • Een zeer gevarieerde functie binnen een dynamische en gerenommeerde bedrijvengroep. • Reële doorgroeimogelijkheden om op termijn meer verantwoordelijkheden op te
nemen. • Een aantrekkelijk verloningspakket met tal van extralegale voordelen (te bespreken).
INTERESSE?

Elzestraat 12
9120 Beveren
Tel. 03 755 66 79

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

HR Flux - Strategic Recruitment & HR Services

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

Belgische marktleider
in sleutel-op-de-deur
woningbouw
Zijn wij op zoek naar:

SECRETARIEEL MEDEWERKER (M/V/X)
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

Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

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

CALCULATOR (M/V)
Functieomschrijving

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

Woningencompere.be

Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

Kortrijk - Gent

www.hrflux.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)

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
•

www.sint-genesius-rode.be

OCMW
ST-GENESIUS-RODE

Het lokaal bestuur

SINT-GENESIUS-RODE
werft aan (m/v):

1 DIENSTHOOFD PERSONEEL EN
ORGANISATIE A1-A3 • proeftijd 1 jaar • statutair • voltijds
Takenpakket: Algemene coördinatie van het HRM-beleid binnen het lokaal bestuur.
Je hebt een cruciale rol bij het initiëren en implementeren van een geïntegreerd en duurzaam personeelsbeleid. Je geeft professioneel en gedocumenteerd personeelsadvies
aan directie en bestuur. Je waakt over de vlotte en kwaliteitsvolle voortgang van de
dossiers. Je coacht, motiveert en ondersteunt je medewerkers met een professioneel positieve ingesteldheid, een open houding, een sterk inlevingsvermogen. Je hebt
organisatietalent en doorzettingsvermogen.
Proﬁel: Je bent in het bezit zijn van een masterdiploma of een gelijkgesteld diploma.
Aanbod: Een minimum bruto maandloon (0 jaar anciënniteit aan index 03/2021)
€3.170,07 exclusief haardgeld of standplaatstoelage.

1 DESKUNDIGE VRIJE TIJD B1-B3 • contractueel •

voltijds

Takenpakket: Uitwerken en uitvoeren van het vrijetijdsbeleid, organisatie van
evenementen en promotionele activiteiten, communicatie over het vrijetijdsaanbod,
digitalisering van de dienst, ….
Proﬁel: Je hebt grondige kennis van de reglementering over vrijetijdsbeleid en de
creativiteit om goede voorstellen uit te werken. Je hebt kennis van de gebruikelijke
informaticasystemen. Je hebt organisatie- en coördinatietalent en je bent een
stressbestendige teamspeler. Je bent in het bezit van een bachelordiploma of
gelijkgesteld diploma.
Aanbod: Een minimum bruto maandloon (0 jaar anciënniteit aan index 03/2021)
€2.509,94 exclusief haardgeld of standplaatstoelage.

1 PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID B1-B3 •
contractueel • voltijds

Takenpakket: Als projectleider duurzaamheid ben je verantwoordelijk om mee te
werken aan de uitbouw van het duurzaamheidsbeleid en voor de ontwikkeling en
realisatie van de duurzaamheidsprojecten van het lokaal bestuur Sint-GenesiusRode. Vanuit je deskundigheid rapporteer en adviseer je het lokaal bestuur op het
vlak van milieu, energie, duurzaamheid, duurzame mobiliteit en dierenwelzijn. Je
coördineert, doet de opvolging en de controle van overheidsopdrachten voor
afvalbeheer, netheid,…; van subsidiedossiers en van projecten omtrent groenbeheer,
energiebesparing en duurzame mobiliteit. Je staat in voor de uitwerking en organisatie
van duurzaamheidsacties/evenementen. Je levert input voor het aspect milieu van
omgevingsvergunningsaanvragen.
Proﬁel: Je bent in het bezit van een bachelordiploma of gelijkgesteld diploma.
Aanbod: Een minimum bruto maandloon (0 jaar anciënniteit aan index 03/2021)
€2.509,94 exclusief haardgeld of standplaatstoelage.

2 PUBLIEKSGERICHTE ADMINISTRATIEVE
MEDEWERKERS C1-C3 • contractueel • voltijds
Takenpakket: Je verzorgt de dienstverlening naar de burger toe. Je beheert dossiers
en volgt ze nauwkeurig op. Je levert hoogstaand kwalitatieve producten aan de
burgers. Je hebt dagelijks loketwerking. Regelmatig zaterdagwerk is inherent aan deze
functie. Je kan resultaatgericht werken, vriendelijk en respectvol omgaan met klanten,
je denkt (pro)actief mee aan oplossingen.
Proﬁel: Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld
diploma. Je kan vlot overweg met informaticatoepassingen en hebt communicatieve
vaardigheden. Je bent een teamspeler met een integere ingesteldheid.
Aanbod: Een minimum bruto maandloon (0 jaar anciënniteit aan index 03/2021)
€1.965,88 exclusief haardgeld of standplaatstoelage.

Je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden en aan de taalwetgeving en je slaagt in
een selectieproef (taal van de proef: Nederlands). De geslaagde kandidaten worden
opgenomen in een wervingsreserve.

Heb jij al werkervaring in de wegenbouw en kijk je uit naar een
volgende stap in je carrière? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De nv De Dender is opgericht in 1973 en is steeds een firma met een familiaal
karakter gebleven waar veel belang gehecht wordt aan een menselijke
werksfeer en de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. We leiden onze
mensen intern op met de bedoeling een lange samenwerking tot stand te
brengen. We houden van een no-nonsense aanpak met oog voor het essentiële
en vinden passie voor de job uitermate belangrijk.
We focussen op omgevingsprojecten waarin naast de eigenlijke wegen- en
rioleringswerken, verschillende vakgebieden zoals burgerlijke bouwkunde,
funderingstechnieken, metaal- en houtconstructies samenkomen. We streven
naar een hoge kwaliteit van de uitgevoerde werken met respect van de
vooropgestelde planning en naar een correcte samenwerking tussen alle partijen
betrokken bij het bouwproces. Onze firma heeft verschillende erkenningen tot
klasse 6 en is vooral actief in de Brusselse regio, Brabant en Oost-Vlaanderen.

WERFLEIDER wegen- en rioleringswerken
Taken: Als werfleider ben je de rechterhand van de zaakvoerders voor de uitvoering
van verschillende werven: • Je stelt in samenspraak met de zaakvoerders een
realistische planning op van deze werven en volgt deze ook op; • Je staat in voor de
voorbereiding, de dagelijkse leiding en de opvolging van de aan jou toevertrouwde
werven; • Je maakt een planning op van de voor elke werf benodigde mensen en
middelen; • Je rapporteert rechtsreeks aan de zaakvoerders met wie je dagelijks
overlegt.
Profiel: • Je hebt een diploma graduaat bouw, industrieel ingenieur bouwkunde of
bent gelijkwaardig door ervaring; • Je hebt voeling met de job en beschikt over een
gezonde dosis praktische kennis van de dagelijkse taken; • Je bent flexibel, hebt
verantwoordelijkheidszin en een passie voor de bouw; • Je bent vlot Nederlandstalig,
kennis van het Frans is een pluspunt; • Je hebt een attest van VCA-leidinggevende
of bent bereid dit te behalen.
Aanbod: • De mogelijkheid om te werken in een familiaal bedrijf met een informele
sfeer en korte hiërarchische lijnen; • Een afwisselende job in een boeiende omgeving
met gedreven collega’s die je de nodige ondersteuning bieden - geen 2 dagen zijn
hetzelfde; • De mogelijkheid om zowel intern bijkomend opgeleid te worden als
externe opleidingen te volgen; • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
Wil je ons gedreven team vervoegen? Mail dan naar jobs@dedender.be
of bel naar Kurt (0476 59 12 15) voor meer informatie.

Op zoek naar
een job met pit?
Wij zoeken:

een Diensthoofd kinderopvang
en opvoedingsondersteuning
• Je staat in voor een optimale, veilige en
klantvriendelijke dienstverlening rondom
kinderopvang en opvoedingsondersteuning.
• Je bent verantwoordelijk voor het beleid
inzake voorschoolse kinderopvang en
beleidsadvisering.

DAVID BUYS
DIENSTHOOFD
PERSONEELSDIENST

• Je coördineert de dagelijkse werking en
organisatie van de dienst.
Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op
02 785 33 44 of via personeelsdienst@overijse.be.
Meer info? Kijk voor de volledige job- en profielbeschrijving, de voorwaarden en de selectieprocedure
op www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan tot en met
15 april 2021.

www.overijse.be/jobs

Extralegale voordelen: maaltijdcheques waarde €8, ﬁetsvergoeding woon-werkverkeer (0,24€/km heen en terug), volledige terugbetaling openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, gunstig verlofstelsel en voor de contractuele personeelsleden
2de pensioenpijler.

Kortrijk
Vaartstraat 25

Bijkomende inlichtingen: personeel@sint-genesius-rode.be of
02 609 86 65.
Interesse? Stuur uw cv, motivatiebrief en een kopie van uw diploma via brief of via
e-mail ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 46,
1640 Sint-Genesius-Rode en dit uiterlijk op vrijdag 2 april 2021 om 12 uur.

“In een steeds veranderende context
als team de werking en dienstverlening
van de dienst verbeteren geeft me veel
energie. Vanuit mijn functie heb ik ook
impact op het beleid
en dat spreekt mij
heel erg aan”

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

“Bij GZA kan ik mezelf zijn.”
Carolyn, verpleegkundige
& ambassadeur

156 organisaties

zijn samen op missie om hybride werken
en mobiliteit mensgericht te organiseren
in het nieuwe normaal.
MAAK DEEL UIT VAN DE BEWEGING
EN SLUIT JOUW ORGANISATIE AAN VIA
BAANBREKENDEWERKGEVER.BE

Bij GZA Ziekenhuizen zijn we onder meer op zoek naar verpleegkundigen,
ICT-medewerkers en technische profielen. Word jij onze nieuwe collega?
Surf naar www.werkenbijgza.be en ontdek of er een vacature op jouw
maat tussen staat!

EEN INITIATIEF VAN

Bekijk al onze vacatures op
www.werkenbijgza.be

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

werft aan

Aluminium schrijnwerker
voor binnendienst

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

COMMERCIËLE VERTEGENWOORDIGER/ -STER

FUNCTIE:

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

PROFIEL:

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

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

ONS AANBOD:

U werkt in een bloeiende familieonderneming
Vaste voltijdse job onder paritair comité 111 (metaal)
Competitief loon
Mechelsesteenweg 388

2500 Lier
T 015 30 67 83

Bij interesse kan u een CV
doorsturen naar :
directie@janssens-alusystems.be

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

Zin in een

TOPJOB IN
LOGISTIEK?

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

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

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

‘Fijnschilder(s)’

Gerenommeerd familie-schildersbedrijf met kwalitatieve opdrachten in
binnen- en buitenland.
Functieomschrijving: (fijn)schilderwerken bij voornamelijk particuliere klanten in
binnen- en buitenland / ambachtelijke en decoratieve schilderwerken / tadelakt-mortex
technieken.
Profiel: ervaren (fijn)schilder – zelfstandig kunnen werken – rijbewijs B.
Aanbod: proefperiode optie vast - interne opleiding m.b.t. gespecialiseerde technieken –
correcte verloning – werken in een aangenaam team over de ganse wereld – werken bij
hofleverancier.
Wilfried Nelis – wilfried.nelis@dankers.be / 0485 88 14 26 tijdens kantooruren.

WERFT AAN: bekwame en gemotiveerde
PLAATSLAGER met kennis en ervaring op richtbank.
Vaste betrekking. Goede verloning.
Kennis Nederlands is een pluspunt.
0475/24.25.19 - 0476/58.81.38.

HR DIRECTOR
De kennismaking
Al meer dan 30 jaar is
P&V Panels toonaangevend
in het ontwerpen, bouwen en
upgraden van distributieborden
en stuurborden. Ze zijn dan
ook de grootste onafhankelijke
bordenbouwer in België met
sites in Heusden-Zolder, Genk,
Kortrijk en binnenkort ook in
Nederland. Hun capaciteit in
engineering en productie staat
voor kwaliteit, flexibiliteit en
leverbetrouwbaarheid. Daar zorgt
het team van intussen meer dan
250 ervaren medewerkers iedere
dag voor. Om dit team verder te
versterken en hun groeiplannen
mee vorm te geven, zijn wij voor
hen op zoek naar een:
www.pnvpanels.be

De uitdaging: • Als HR Director maak je deel uit van het directieteam en werk je overkoepelend voor de
verschillende sites (Heusden-Zolder, Kortrijk, Genk en binnenkort Nederland) • Je vertaalt de bedrijfsdoelstellingen naar een globale hr-strategie, zet een hr-beleid uit en vertaalt dit in effectieve hr-processen.
Je zet hiervoor de nodige hr-projecten op • Je aligneert de werking van de verschillende sites en zorgt
voor cohesie d.m.v. de nodige changetrajecten • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de afdelingshoofden en treedt met hen in overleg omtrent de globale werking en de daarbij horende uitdagingen
• Je stuurt en coacht het 3-koppig hr-team en begeleidt hen op vlak van branding, werving & selectie,
talentontplooiing, payroll, compensation and benefits en het performantiebeleid • Je bouwt constructieve relaties op met de sociale partners en zetelt in het sociaal overleg • Je rapporteert aan de CEO
De perfecte match: • Je hebt een masterdiploma en enkele jaren ervaring als HR Director. Vanuit deze
rol kan je ook de nodige ervaring voorleggen met het coachen van een team • Je bezit aantoonbare
ervaring met het opzetten van een strategisch hr-beleid en hebt een grondige kennis van verschillende
hr-domeinen • Je hebt ook ervaring met het onderhouden van goede relaties met de vakbonden
en andere stakeholders • Je bent sterk in het begeleiden van integratietrajecten, zowel op het vlak
van processen en procedures als op het vlak van cultuur • Je hebt een sterk strategisch inzicht, bent
analytisch ingesteld en bezit een transparante communicatiestijl • Je houdt wel eens van een stevige
discussie maar komt steeds tot een consensus • Dankzij jouw toegankelijke houding en aanwezigheid op
de vloer - op alle sites - maak je connecties met de mensen en weet je perfect wat er bij de mensen leeft
Het aanbod: • Een toonaangevende organisatie met ambities en groeiplannen • Een uitdagende functie
waarbij je heel wat impact hebt op de verdere vormgeving van de organisatie • Een kmo met een hoog
fungehalte, informele sfeer, korte communicatielijnen en snelle beslissingsprocessen • Een aantrekkelijke
vergoeding in verhouding met de verantwoordelijkheden • Je werkt bij voorkeur op zelfstandige basis

Meer info? Contacteer Sandra Holsteyns 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

HR PAYROLL MANAGER

Analytische hr-generalist met kritische zin voor processen
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:

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

YOU DON’T BUILD A
BUSINESS. YOU BUILD
PEOPLE AND THEN
PEOPLE BUILD THE
BUSINESS.
De kennismaking
Motmans & Partners, met kantoren
in Hasselt, Antwerpen, Herentals,
Lommel, Diegem en Eindhoven,
is een sterke dienstverlener op
het vlak van human resources.
Onze ervaren consultants bieden
maatwerk in werving en selectie,
talentmanagement, hr-beleid en
loopbaanbegeleiding. We blijven
groeien en gaan onze activiteiten in
Antwerpen verstevigen. Daarom zijn
we op zoek naar een:

HR CONSULTANT

Met een passie voor business development
What: • Mee onze vlag dragen in de Antwerpse regio • Connecteren met ondernemers
en hr-professionals en vanuit een bestaand businessnetwerk partnerships opzetten met
potentiële klanten • Vanuit opgebouwde hr-expertise een businesspartner zijn voor onze
klanten • Verantwoordelijk voor een klantenportefeuille • Vanuit onze ruime dienstenportefeuille
oplossingen op maat van de klant uitwerken voor alle vragen rond personeelsbezetting
• Participeren in opdrachten voor de werving en selectie van hogere bedienden- en
directiefuncties • Rapporteren aan klanten en persoonlijke feedback geven aan kandidaten
op basis van dossierkennis • Bijdragen aan de uitbouw van het kantoor en relaties op lange
termijn opbouwen dankzij expertise, ondernemerschap en commerciële flair • Rechtstreeks
rapporteren aan de partners
Who: • Masterdiploma en minimaal een 5-tal jaar relevante ervaring • Vlot in het leggen en
onderhouden van contacten • Uitgesproken passie voor rekrutering en selectie • Kwalitatieve
en langdurige relaties opbouwen, zowel met klanten als kandidaten • Oplossingsgericht, met
de nodige creativiteit en flexibiliteit • Communicatie, servicegerichtheid en doorgedreven
professionaliteit • Zin voor initiatief en sterke drive om M&P in Antwerpen mee op de kaart te
zetten

www.motmansenpartners.be
Kom ons team vervoegen!
Reageer via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures of bel voor meer info naar
Geert Motmans, gedelegeerd bestuurder, op 011 30 35 00 of 0496 59 00 90.
Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Word jij onze
nieuwe collega ?

INTERNATIONAL TECHNICAL SALES
Sector: Europa

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

Kom dan ons team versterken in onze technologisch hoogwaardige
vergistingsinstallatie te Ieper waar groene stroom en eigen
proceswarmte worden geproduceerd.

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

Functieomschrijving
> Na een grondige opleiding zal je binnen een team van 5 operatoren
instaan voor de procesopvolging en het technisch onderhoud van de
gft-vergistingsinstallatie.

Wij hebben momenteel volgende vacature:

OPERATOR-TECHNIEKER (M/V) (IEPER)

Functievoordelen: Aan een excellente medewerker biedt Gernal: • een competitief
remuneratiepakket • alle nodige tools om te slagen in de job • een ruime werkautonomie
in een zeer stabiel bedrijf met een duidelijke internationale doorgroeistrategie.
Interesse? Mail vandaag nog uw sollicitatiebrief met volledige cv naar
info@antoonbulcke.be. Contactpersoon: dhr Antoon Bulcke. Uw kandidatuur wordt zeer
vertrouwelijk behandeld. Kandidaten die aan het vooropgesteld 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 advies-kantoor 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

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

PROJECTLEIDER SCHILDERWERKEN
• rechterhand van de bedrijfsleider

(ref. 91 503)

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

Erkend wervings- en selectiebureau VG. 60/B

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

Profiel
> Houder van een diploma A2 technische opleiding of gelijkwaardig
door ervaring.
> Je hebt een goed inzicht in elektromechanische processen.
> Je woont bij voorkeur in een straal van ca. 20 km rond het bedrijf.
Ons aanbod
> Contract van onbepaalde duur (voltijds) met aantrekkelijk maandloon,
maaltijdcheques, hospitalisatieen groepsverzekering, fietsvergoeding,
interessante fietslease
> Ruime verlofregeling (28 vakantiedagen aangevuld met
compensatiedagen)
> Een uitdagende job in een mensgerichte omgeving
Solliciteren via brief/mail/website
IVVO l Bargiestraat 6 l 8900 Ieper l jobs@ivvo.be

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

Profiel: • proactieve organisator en leider met een sterke praktische aanleg • hogere
opleiding of gelijkwaardig door ervaring • cijfermatig sterk • bij voorkeur met ervaring in de
opvolging van projecten (bouw, afwerking, …) • kennis van schilderwerken is een pluspunt.
Aanbod: • een gevarieerde en autonome functie met ruime bevoegdheden
• een modern bedrijf • een aanstekelijke teamspirit • goede loonvoorwaarden (te
bespreken) + bedrijfswagen • de voordelen van de bouwsector.

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

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

www.deputter.co/jobs

SPIDER CONCEPTS.EU

Voor ons actueel aanbod vacatures kijk op

Automotive

Logistics

actief in de sectoren
Transport

Wij

