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 de zorg



VAN LEEFTIJD TOT LOON

Wil je werken in retail? Lees even dit
Wil je snel doorgroeien als jongere? Dan biedt de
retailsector je zeker kansen. Al zijn er ook nog
andere aspecten interessant rond werken in retail.
We sommen een zestal basics op.

“In retail doen
werknemers ervaringen
op die ze tijdens de rest
van hun loopbaan
zeer goed kunnen
gebruiken.”
Jan Vanthournout,
van SD Worx

Of het nu de buurtwinkel is, de bouwmarkt of het winkelcentrum: de retailsector is erg divers,
zeker nu. “Vaak moeten organisaties zichzelf (her)uitvinden om om te gaan met de veranderende consument. Soms schakelen ze over naar online verkoop, soms kan dat moeilijker”, weet
Jan Vanthournout, senior legal manager bij hr-dienstverlener SD Worx, dat voor Jobat een
sectoranalyse maakte bij 40.000 retailwerknemers in januari 2021. Met deze cijfers en trends.

1. JE WERKT IN JONGE SECTOR

In retail kan je vrij snel starten en ook vrij vlot doorgroeien. De instapdrempel is laag. De sector geeft
kansen aan jongeren met bijvoorbeeld enkel een
secundair diploma. Je leert onder meer in team en
zelfstandig werken en verantwoordelijkheid opnemen. “In retail doen veel werknemers ervaringen
op die ze tijdens de rest van hun loopbaan zeer
goed kunnen gebruiken”, oppert Jan Vanthournout
van SD Worx. Door dit alles is het ook een erg
jonge sector. 65 procent van de werknemers is
jonger dan 40. De grootste groep - één derde of
33 procent - is tussen 20 en 30 jaar.

Hubo tot retail behoren. Daar werken doorgaans
meer mannen.

3. MEESTEN WERKEN DEELTIJDS

Zes op tien van de retailwerknemers werkt deeltijds, stellen ze bij SD Worx vast. In de gehele
arbeidsmarkt is dat eerder één op drie. Slechts 40
procent in retail werkt dus voltijds, alvast een minderheid, en bij vrouwen is dit zelfs 36 procent.
Er zijn dubbel zoveel vrouwen die 50 tot 70
procent werken (namelijk 28 procent), dan mannen met zo’n contract. Slechts 13 procent van de
mannen werkt 50 tot 70 procent.

2. VIER OP VIJF IS VROUW

4. HOOG ZIEKTEVERZUIM

hoger. Enkel in de leeftijdscategorie 20-30 jaar is
de verhouding lichtjes hoger voor mannen, namelijk 22 procent mannen en 78 procent vrouwen.
Ter vergelijking: de werkende bevolking bestaat
voor zowat de helft uit vrouwen. Het aandeel vrouwen in retail is dus opvallend hoog, zeker als je
weet dat ook doe-het-zelf-ketens als Gamma of

overigens is toegenomen. Dat betekent dus dat op
100 procent gewerkte uren, er 7,8 procent daarvan
niet gewerkt kan worden door ziekte.
Het ziekteverzuim ligt in de retailsector in totaal
ruim 1,5 procentpunt hoger dan het nationale gemiddelde van 6,2 procent. Minder dan een kwart
(23 procent) van de retailmedewerkers was in

80 procent van de medewerkers is vrouw. In modewinkels is het vrouwelijk aandeel nog een stuk

Het ziekteverzuim in 2020 ligt in retail op 7,8
procent, een percentage dat de laatste jaren

2020 geen enkele dag afwezig op het werk door
ziekte, terwijl het gemiddelde voor alle sectoren
op 41 procent ligt.

5. JE VERDIENT ONGEVEER 2.000 EURO

De brutoverloning per maand voor een voltijdse
tewerkstelling ligt volgens SD Worx gemiddeld op
1.986 euro over alle leeftijden heen. De mediaanwaarde, zeg maar het doorsnee loon - waarbij
de helft van alle werknemers minder verdient, de
helft meer - ligt op 2.163 euro per maand.

6. JE HEBT EEN EEUWIGE GLIMLACH

We zeiden het al: in retail kan je vlot doorgroeien. Anderzijds moet je er best hard werken, ook
tijdens weekends. En je houdt van contact met
klanten, want in retail is de glimlach eeuwig. “De
winkelstraat zoals we ze nu kennen, zal een plaats
worden waar de beleving vaak centraal staat”,
besluit Vanthournout. “Een aantal vaardigheden,
zoals klantgerichtheid, worden daarin belangrijker
dan ooit.”
William Visterin

Maatschappĳ Linkerscheldeoever (MLSO - www.mlso.be) staat onder andere in voor het beheer
en het grondbeleid van de Waaslandhaven, dé groeimotor van de haven van Antwerpen. Als
opdrachthoudende vereniging streeft MLSO naar een duurzame, ruimtelijke en economische
ontwikkeling in het havengebied op de linker-Scheldeoever. MLSO kanaliseert daarbij de
behoeften van diverse stakeholders, organiseert gepaste acties en doet samenwerken.
Om de economische ontwikkeling binnen de Waaslandhaven verder uit te bouwen
versterkt MLSO haar dynamische team met een (m/v/x)

STAFMEDEWERKER FINANCIEEL EN
ECONOMISCH BELEID • Contract onbepaalde duur

Trevi nv, gespecialiseerd in milieu- en energietechnologie is reeds 28 jaar actief in binnen- en
buitenland. Wij zijn een bedrijf in continue groei met een 160-tal werknemers en zijn op zoek
naar (m/v):

Standplaats Gentbrugge

WERKVOORBEREIDER
SERVICEAFDELING

FUNCTIE: Als stafmedewerker ﬁnancieel en economisch beleid organiseer en begeleid je
zelfstandig projecten in de ruime economische en ﬁnanciële sfeer. Je onderhandelt commercieel (bv. het verlenen van concessies) en je bent het eerste aanspreekpunt van (potentiële)
investeerders en bedrijven. Daarnaast vertegenwoordig je MLSO op diverse economische fora. Je
ondersteunt en adviseert de directie en de andere teamleden. Je werkt ook beleidsvoorbereidend
via gespecialiseerde adviezen. Je oefent het ﬁnanciële beheer uit, stelt een begroting op van
exploitatie- inkomsten/uitgaven met toetsing aan de realiteit en je bent in staat ﬁnanciële vooruitzichten op lange termijn op te stellen.

Organiseren en plannen van de werkzaamheden die de servicetechniekers uitvoeren:
voorzien van werk- en veiligheidsmateriaal,
aangevuld door instructies en stock voorzien
van wisselstukken.
Wanneer nodig, installaties ter plaatse
bezoeken voor probleemanalyse.

PROFIEL: • bachelor- of masterdiploma in een ﬁnancieel-economische richting (handelsingenieur/master toegepaste economische wetenschappen/accountant of gelijkwaardig) • minimum
5 jaar werkervaring waarbij economische/ﬁnanciële kennis centraal staat • commercieel vaardig
• teamspeler • discreet en nauwgezet • communicatievaardig in het NL, ENG en FR zowel
schriftelijk als mondeling, als presentatie skills • accuraat, analytisch en synthetisch • vlotte
kennis MS Ofﬁce • rijbewijs B.

ELEKTRICIEN
MILIEU-INSTALLATIES

AANBOD: • verloning volgens de barema’s van lokale besturen (relevante anciënniteit kan
worden opgenomen) • uitgebreid pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, ﬁetsvergoeding of vergoeding woon-werkverkeer, groepsverzekering aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, aantrekkelijke verlofregeling, teamactiviteiten, …) • maatschappelijk belangrijk
groeibedrijf • veel autonomie in een sterk team.

Standplaats Grobbendonk

BENIEUWD? Stuur jouw kandidatuur (cv en motivatie) voor 9 april 2021 naar Dominique
Meirlaen. Meer inlichtingen: dominique@thefuturealliance.com of via +32 (0)477 65 85 56.

MANAGEMENT
SEARCH & SELECTION

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

Opbouw van milieu-installaties voorbereiden
en begeleiden: betrokken in ontwerpfase,
materiaal voorzien, planning opmaken en
werken ter plaatse coördineren.

MILIEUTECHNOLOOG

In duo ga je de baan op om elektrische
werken uit te voeren op milieu-installaties in

Opvolging van biogasinstallaties, samenwerking met exploitatiemedewerkers en
optimalisatieprojecten.

SERVICETECHNIEKER

TECHNISCH OPERATOR

Preventief en curatief onderhoud van milieutechnische installaties in regio Antwerpen,
Limburg en Vlaams-Brabant.

Dagelijkse, technische controle en opvolging
van de biogasinstallatie en in bijzonder de
motoren (WKK’s).

Trevi nv – Dulle-Grietlaan 17/1, 9050 Gentbrugge

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):

www.kloecknermetals.be

SENIOR SALES DEVELOPER

bouwtechnisch adviseur • West- en Oost-Vlaanderen (ref. 28 042)
De uitdaging: In West- en Oost-Vlaanderen word je het centrale aanspreekpunt voor de divisie
geveltechniek met verkoopkantoor in Antwerpen. Als technisch-commercieel raadgever sta je
continu in contact met ons ruim netwerk aan architecten en studiebureaus alsook met aannemers, installatiebedrijven en raamfabrikanten. Je geeft advies, productinformatie en -opleiding
en zoekt samen met de actoren in het werkveld naar technisch-innovatieve oplossingen vanaf het
ontwerp tem de oplevering. Je rapporteert aan de sales manager van de divisie geveltechniek.
Profiel: • ondernemend commercieel adviseur • sterke interesse in innovatieve bouwtechnieken
• technische bachelor- of masteropleiding (bouwkunde, mechanica, …) • gedreven b2b-relatiebouwer met resultaatgerichte lange termijnvisie • bij voorkeur vertrouwd met de bouwsector.
Aanbod: • een grondige interne opleiding in onze veelzijdige bouwoplossingen • een kwalitatief en attractief productengamma bestemd voor een hoogwaardige nichemarkt • talrijke
toepassingen en groeimogelijkheden • een toekomstgericht management o.a. “sales
driven”-strategie, digitalisering, … • een KMO-spirit in combinatie met de voordelen van een internationale groep • een attractief loonpakket (te bespreken) +
representatieve bedrijfswagen.
Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

WERFCOÖRDINATOR

Interesse in deze vacatures? Solliciteren kan via trevi.careersite.be

www.thefuturealliance.com

KLOECKNER METALS BELGIUM nv, met vestigingen in
KORTRIJK (Harelbeke) en ANTWERPEN, is als industriële
groothandel actief sedert 1886. Wij stellen 70 werknemers
tewerk en maken deel uit van de internationale beursgenoteerde distributiegroep KLOECKNER & Co. Met de
divisie geveltechniek (www.jansenbyods.com) zijn wij
exclusief verdeler van het Zwitserse “JANSEN” (stalen
gordijngevels, ramen, deuren) en zoeken wij ter versterking een (m/v):

opbouw: schema’s lezen, kabels plaatsen,
elektrische toestellen en instrumentatie
aansluiten.

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80 of 059 26 76 57
www.verdonckbv.be

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.

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80 of 059 26 76 57
www.verdonckbv.be

Menen – Oostende

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

PROJECTLEIDER
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

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

Kom jij ons team in
Gent versterken?

www.lemahieugroup.be

ALCEA BV

Vijver- en tuinaanleg zoekt
voor onmiddellijke aanwerving

www.lemahieugroup.be

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.Lemahieu Group is een dynamische, familiale bedrijvengroep met meerdere vestigingen in Vlaanderen.
Onze solide reputatie danken we aan een innovatieve denkwijze en continu streven naar kwaliteit.
Onze solide reputatie danken we aan een innovatieve denkwijze en continu streven naar kwaliteit.

Allround administratief

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

TRANSPORT MERVIELDE nv met hoofdzetel in Ertvelde is
een expansieve transportorganisatie die samen met de zusterbedrijven nagenoeg 190 personeelsleden tewerk stelt (130
trekkers). Wegens continue uitbreiding wensen wij de dienst
De Drafil Group, een familiebe- planning
 FUNCTIE:
Als echte
manager stuur je de verschillende
te versterken
metpeople
een (m/v)

PLANT MANAGER

drijf met 70 jaar ervaring, is een
productie-eenheden aan (België, Frankrijk en Roemenië) en bent
Europese speler op het gebied
verantwoordelijk voor het verzekeren van de efficiëntie en rentabiliteit van de productielijnen, in termen van kwaliteit en kwantiteit, met
van winkelinrichting, intralogisinachtneming van de veiligheidsregels.
tieke oplossingen en industriële toelevering. Samen met onze
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn: • Aansturen productieklanten, onderzoeken en ontteams (ongeveer 200 personen verdeeld over 3 sites) • Bewaken
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die
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Voor de permanente
verstermet
een bijzondere
troef. • Je werkt in een gerenommeerd, solide bedrijf dat
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king transportplanning
van onze teams zijnis wij
constant investeert en realistische doorgroeimogelijkheden biedt
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• Een
veelzijdige
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functiewerkomgeving
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• jouw
een
expertise op het gebied van organisatie en optimalisatie • Een aandynamische, familiale teamspirit • een professioneel nichebedrijf met een uitstekende
trekkelijke vergoeding conform jouw ervaring.
reputatie op vlak van kwaliteit, service en klantgerichtheid • aantrekkelijke en
marktconforme loonvoorwaarden + voordelen (te bespreken).

PROFESSIONEEL
TRANSPORTPLANNER

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners

INTERESSE? Stuur je cv met motivatiebrief naar
info@ago.be
office@verdonckbv.be
Meer info nodig? Bel naar 056 22 80 64 of bekijk de volledige
beschrij056 53 11
80
www.verdonckbv.be
ving op www.ago.be
Menen
– Oostende
Wij garanderen
een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur.
De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met AGO International.

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

dosis commerciële ﬂair.
reageert accuraat en snel.
• Je hebt zin voor organisa�e en stress hee�
• Met plezier geef je onder andere alle orders in ons
geen vat op jou.
ERP-systeem in.
• Je hebt een no-nonsenseaanpak.
• De update van Excel-bestanden en andere, kleinere
• Je drukt je vlot uit in het Frans en Engels.
taken, zorgen voor afwisseling in je takenpakket.
• Je bent posi�ef, ambi�eus en wil graag doorgroeien.

INTERESSE?

FUNCTIE

Scan de QR-code voor
commercieel
bediende
meer
info en stuur snel
je
• Je hebt oog voor detail en beschikt over een gezonde
CV naar info@alcea.be
•
• Je werkt commercieel ondersteunend voor onze klanten,

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

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

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

AANBOD

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

• 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.

INTERESSE?

FUNCTIE

Allround administratief
commercieel bediende

AANBOD

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

TUINARCHITECT &
VIJVERONDERHOUDER

dosis commerciële ﬂair.
•
geen vat op jou.
• Je hebt een no-nonsenseaanpak.
•
•
Stuur je cv en mo�va�ebrief naar
Ago Interna�onal: info@ago.be
Vragen over deze vacature?
Elzestraat
12 13 86
Bel
gerust naar 09 281

9120 Beveren
66 79

Ago Interna�onal garandeert een discrete en snelle behandeling van je kandidatuur.
Tel.www.ago.be
03 755
De selec�e gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago Interna�onal.

MERVIELDE nv met hoofdzetel in Ertvelde is
Verdonck TRANSPORT
een expansieve transportorganisatie die samen met de zusternagenoeg 190 personeelsleden tewerk stelt (130
Professionalbedrijven
trekkers). Wegens continue uitbreiding wensen wij de dienst
Partners. planning te versterken met een (m/v)
Een stevig
PROFESSIONEEL
partnership ...
TRANSPORTPLANNER
met
(ref. 77 337)
ooksterk
op organisatietalent
afstand!
De uitdaging: In nauwe samenwerking met de collega-planners word je verantwoordelijk voor
een optimale planning van de chauffeurs, de tankwagens en -containers. Met behulp van digitale
planningssoftware zal je op proactieve en flexibele wijze instaan voor een optimale organisatie
van alle transportaanvragen. Hiertoe verzorg je de klantenafspraken en sta je continu in contact
met de chauffeurs. Je houdt rekening met alle wettelijke reglementeringen en volgt de dossiers
ook administratief op.
Profiel: • vlot communicatief bachelor of master (N/E/F) • sterk redeneervermogen en
organisatietalent • vlot in de omgang met wijzigende aanvragen en omstandigheden • ervaring
met transportplanning is een bijzondere troef.
Aanbod: • een veelzijdige functie op niveau • een moderne werkomgeving • een
dynamische, familiale teamspirit • een professioneel nichebedrijf met een uitstekende
reputatie op vlak van kwaliteit, service en klantgerichtheid • aantrekkelijke en
marktconforme loonvoorwaarden + voordelen (te bespreken).
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

Libeco is de grootste vlasweverij in België en behoort tot de grootste linnenwevers in Europa. Dit familiebedrijf is
gevestigd in Meulebeke en bestaat al meer dan 160 jaar. Libeco’s missie is het leveren van producten van hoogstaande
kwaliteit die lokaal en duurzaam geproduceerd werden. Vanuit hun CO2-neutrale weverij in België, verdelen ze
wereldwijd authentieke linnen producten Klanten kunnen bij Libeco terecht zowel voor de afgewerkte producten
(Libeco Home) als bij de weefsels (Libeco Fabrics).
Libeco is op zoek naar een nieuwe gemotiveerde teamplayer voor volgende functie:

Medewerker commerciële binnendienst
(met kennis Frans) (Ref. 1415)

Functie: Jij bent het aanspreekpunt van de klant en houdt op regelmatige basis contact met hen via mail en telefoon.
• Ook voor de interne afdelingen ben jij het 1e lijnscontact. Je bent verantwoordelijk voor de stockaanvraag, de
orderverwerking van A-Z, het opvolgen van de productie en zorgt voor de tijdige verzending. • Je vormt het
communicatieve middelpunt tussen verschillende afdelingen zoals de buitendienst, de productie en de verzending.
Proﬁel: Je bent communicatief sterk en spreekt vloeiend Frans. Ook een goede kennis van Duits en Engels is mooi
meegenomen. • Je beschikt over enkele jaren relevante ervaring in een gelijkaardige functie. • Je kan succesvol
administratieve taken volbrengen, kunt goed overweg met de PC en idealiter heb je ervaring reeds met een ERP
programma. • Je bent een gestructureerd persoon die op een stressbestendige manier prioriteiten weet te stellen.
• Je staat sterk in jouw schoenen en bent een echte teamplayer. • Je bent klantgericht ingesteld en hebt interesse in
werken in een internationale omgeving.
Aanbod: Je mag rekenen op een aantrekkelijke verloning en andere extralegale voordelen.
• Je werkt in een stabiel bedrijf met wereldfaam dat respect heeft voor mens en het milieu
en een continue focus op verbetering. • Je komt terecht in een professioneel team met een
intrinsieke passie voor linnen.

Interesse? Stuur jouw cv naar kim@aanwervingshuis.be
056/225.880 - www.aanwervingshuis.be.

Directeur gemeentelijke basisschool Piramide & Tilia
te Steenokkerzeel
voltijdse betrekking met het oog op een vaste benoeming
(proefperiode van 2 volledige schooljaren)
Als directeur draag je de eindverantwoordelijkheid voor de school in al haar facetten en zorg je voor de continuïteit
en positieve evolutie van de school. Je geeft samen met het team vorm aan het strategisch, pedagogisch en
onderwijskundig beleid van de school.
Je beschikt over een ruime onderwijservaring en over de nodige vaardigheden om leerkrachten te begeleiden,
te ondersteunen en te motiveren.
Je hebt inzicht in het schoolbeleid, beschikt over organisatorische vaardigheden, je kan en durft beslissingen nemen
en je getuigt van verantwoordelijkheidszin en inzet voor de school.
Salaris: bruto voltijdse maandwedde: min. € 3.452 - max. € 5.210,86

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

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

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

Groepchef m/v
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
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.

Rodea zoekt MONITOR/WERKBEGELEIDER
WERKBEGELEIDER GROENZORG
GROENDIENST
• Je werkt met onze tuinploegen mee en leidt ze in goede banen.
• Je hebt groene vingers en houdt van algemeen tuinonderhoud.
Algemeen:
• Je hebt voeling met kansengroepen.
• Leiding geven, teamplayer, flexibiliteit zijn sleutelwoorden.
• Je persoonlijkheid zal echter de doorslag geven.
• Ervaring is een pluspunt
Solliciteren:
Rodea vzw - Smaragdlaan 34/c - 1640 SINT-GENESIUS-RODE
t.a.v. De Groote Alain
E-mail: alain.degroote@rodea.be Tel. 02 359 97 80

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

GEMEENTEBESTUUR WEZEMBEEK-OPPEM
werft aan voor een statutaire indiensttreding
met een wervingsreserve van 2 jaar.

1 BELEIDSAMBTENAAR
SPORT, JEUGD EN CULTUUR

voltijds

Vereiste diploma: bachelor of gelijkgesteld
Voornaamste taken: het ondersteunen en adviseren van het
gemeentebestuur m.b.t. het ontwikkelen van een jeugd-, sporten cultuurbeleid.
Minimum/maximum brutosalaris per maand salarisschalen:
B1-3: 2.509,94/4.229,18 euro. (nuttige anciënniteit wordt gevalideerd)
Uiterlijke inschrijvingsdatum: 24 maart 2021.
Voorwaarden en examenprogramma zijn te bekomen op de
personeelsdienst, tel. 02 783 12 40.
Je stuurt je gemotiveerde kandidatuur, samen met een curriculum
vitae en een afschrift van je Nederlandstalige diploma (of - indien
Franstalig - het bewijs van Nederlandstalige taalkennis afgeleverd
door Selor (art. 7 )), per brief naar het college van burgemeester en
schepenen, Witte Dovenetellaan 3D te 1970 WEZEMBEEK-OPPEM
of door e-mail aan dirk.vansever@wezembeek-oppem.be.

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

Retail redt de jobstudent

Deze week:



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

De coronacrisis zorgt ervoor dat het aantal jobstudenten en flexi-jobbers laag blijft.
Al blijkt met name de retailsector een welkom toevluchtsoord.
In januari 2021 waren er 66 procent minder jobstuden- en gelegenheidsmedewerkers.
ten en flexi-jobs aan het werk ten opzichte van het jaar De uitzondering is de retailsector. Daar blijken er voor
ervoor. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep flexibele werkkrachten wel nog altijd mogelijkheden.
Liantis bij 25.085 werkgevers in ons land. Ook de Denk aan warenhuizen die eigenlijk al vanaf de eerste
komende weken dreigt dat aantal nog steeds laag te blij- lockdown op volle toeren draaiden. In januari bleef het
ven. Heel wat sectoren draaien noodgedwongen op een aandeel jobstudenten en flexi-jobs in retail ongeveer gelager toerental of staan on hold zoals de horeca. Dat lijk ten opzichte van januari 2020. Wie op korte termijn op
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RECHTERHAND BEDRIJFSLEIDER
Virtuele Jobbeurzen
Ontmoet tientallen rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.
Check onze beurskalender!

professionele systeemintegrator voor
industriële elektrische automatisering
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van optimalisatie-initiatieven • Nauwe samenwerking met de projectmanagers, stimuleren van
overleg en samenwerking • Het beste uit de mensen halen, hen coachen, ondersteunen en
begeleiden • Deel uitmaken van het directieteam en rapporteren aan de eigenaar
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vanuit onze filosofie “Reizen naar morgen” (www.reizennaarmorgen.be).
Daartoe ontwikkelen we diverse experTOERISMEVLAANDEREN
tises 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.

Meer weten?
Ben jij de organisatiemanager waar
www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen
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.

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.

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!
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Meer weten?
www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen
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KLOECKNER METALS BELGIUM nv, met vestigingen in
KORTRIJK (Harelbeke) en ANTWERPEN, is als industriële
groothandel actief sedert 1886. Wij stellen 70 werknemers
tewerk en maken deel uit van de internationale beursgenoteerde distributiegroep KLOECKNER & Co. Met de
divisie geveltechniek (www.jansenbyods.com) zijn wij
exclusief verdeler van het Zwitserse “JANSEN” (stalen
gordijngevels, ramen, deuren) en zoeken wij ter versterking een (m/v):

Retail redt de jobstudent

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)

De coronacrisis zorgt ervoor dat het aantal jobstudenten
www.kloecknermetals.be
en flexi-jobbers laag blijft. Al blijkt met
name de retailsector een welkom toevluchtsoord.
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Dat alles heeft• een toekomstgericht management o.a. “sales
driven”-strategie, digitalisering, … • een KMO-spirit in combinatie met de voordeeen duidelijke len
impact
opinternationale
de tijdelijke
van een
groep • een attractief loonpakket (te bespreken) +
representatievezoals
bedrijfswagen.
tewerkstelling bij werkgevers,
voor
jobstudenten, flexi-jobs enInteresse? Reageer via Verdonck Professional Partners
Aanwerving exclusief begeleid
office@verdonckbv.be
door
onze
professionele
HR-partner.
gelegenheidsmedewerkers.
056 53 11 80 of 059 26 76 57
www.verdonckbv.be
De uitzondering is de retailsector. Daar
Menen
–
Oostende
blijken er voor flexibele werkkrachten
wel nog altijd mogelijkheden. Denk
aan warenhuizen die eigenlijk al vanaf de eerste
lockdown op
volle
toeren van het afval in de regio rond Zaventem. DaInterza
is verantwoordelijk
voor
de ophaling
draaiden.
bleef het aandeel
gelijks
gaan In
er januari
twintig vrachtwagens
en bestelwagens de baan op, via de samenwerking
met
Incovo bedraagt
totale wagenpark
jobstudenten
en het
flexi-jobs
in retail 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.

De uitdaging: Je wordt verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de HRhoofdmechanieker.
activiteiten 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.
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.

Menen – Oostende

Op zoek naar
een job met pit?
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Voor de vrachtwagen werkplaats zoekt Interza een verantwoordelijke
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Check onze
onze beurskalender!
beurskalender!
Check

WIJ ZOEKEN
! !
- Een ervaren mechanieker met goede kennis van mechaniek & auto-elektriciteit
- In staat om zelfstandig een werkplaats te runnen (werk aan de vrachtwagen, planning,
administratie, contacten met de leveranciers)
- Bekwaam om op termijn een team aan te sturen
- Goede kennis van het Nederlands, vaardig met de computer
- In het bezit van een rijbewijs C of bereid dit binnen één jaar te behalen (opleiding
binnen Interza wordt voorzien)

Check
onzebeurskalender!
beurskalender!
Check
onze
Check
onze
beurskalender!

Zin in een
TOPJOB IN DE BOUW?

WIJ BIEDEN
- Een job met verantwoordelijkheid in een aangename werkomgeving (goed evenwicht
werk-privé, begeleiding door ervaren collega’s)
Goesting
om
- Betaling volgens barema, ervaring kan
in aanmerking
genomen worden
CHECK:
je carrière verder
- Maaltijdcheques, ecocheque, gratis hospitalisatieverzekering, bijkomende pensioenpensioen
uit te bouwen?
verzekering, 33 vakantiedagen.
www.asap.be/nl/jobs/bouw
Ben jij de gemotiveerde werknemer die we zoeken?
Stuur dan je gegevens voor 26 maart 2021
naar jan.buysse@interza.be

• Je helpt bij onderhoudswerkzaamheden gebouwen
• Je neemt deel aan herstel& renovatiewerken
• Je geeft ondersteuning bij
logistieke taken
(Gemeente werking)

“Instaan voor onderhoud van
gemeentelijke accommodaties
geeft voldoening. De afwisseling
en de fijne collega’s maken
de job leuk.”
ANDREW VANDERLINDEN
TECHNISCH ASSISTENT
GROEN

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
7 april 2021.

www.overijse.be/jobs

Jobs in retail: voor elk wat wils
Het draait zeker niet alleen om winkelverkoop in de retailsector. Al gaan de meeste jobs daar wel naartoe. Maar retail is ook
logistiek, administratie én (knelpunt)beroepen waar je misschien niet meteen aan denkt. Zoals operatoren en slagers.
We bieden een overzicht van de meest
populaire via Jobat gepubliceerde jobs
in de functiecategorie retail over de laatste twaalf maanden. Retail is beslist een
categorie waarvan de jobmarkt het de
laatste jaren behoorlijk goed deed, al
is het beeld de jongste maanden door
de coronapandemie natuurlijk erg gemengd.
Een ding is zeker. Retail is voor een groot
deel contact met klanten: in de winkel,
online of aan de telefoon. Winkelverkoop
is dan ook met voorsprong de meest gevraagde retailjob volgens de cijfers van
Jobat: één vacature op vier in retail gaat
daar naartoe. En zowel bij verkoop buitendienst en vertegenwoordigers (op vier in
de lijst), als bij customer service (op zes)

en bij binnendienst verkoop (op acht)
gaat het om contact met bestaande of
potentiële klanten.
Daarnaast is retail ook administratie. De
administratief bediende is - na winkelverkoop - dan ook de meest gevraagde job
in retail. Accounting (intussen ook een
hardnekkig knelpuntberoep) staat bijvoorbeeld op zeven.
En dan is er ook het aspect logistiek met
de magazijnbeheerder op drie en de
vrachtwagenchauffeur op negen in onze
lijst van retailjobs. Verder duiken er in
de lijst ook technische beroepen op en
beroepen waarvan we intussen al wisten dat ze veelgevraagd blijven. Zo haalt
ook de slager de top tien in de lijst van
retailjobs van Jobat. (WiVi)

GEVRAAGDE RETAILJOB

AANDEEL IN
RETAILJOBS

1

Winkelverkoop

24%

2

Administratief bediende

5,9%

3

Magazijnbeheer

4,9%

4

Sales buitendienst

4,7%

5

Store management

4,6%

6

Customer service

3,2%

7

Accounting

2,9%

8

Sales binnendienst

2,7%

9

Slager

2,2%

10

Vrachtwagenchauffeur

2,0%

11

Toonzaalverkoop

2,0%

12

Sales support & administratie

1,9%

13

Administratie logistiek

1,6%

14

Planning, stock & inventory

1,5%

15

Operator voeding

1,4%

Bron: Jobat, 2021

Een job in Bornem?
natuurlijk!

Algemeen
Directeur

(m/v/x)

Decretale graad (klasse 4)

contractueel – voltijds

Meer informatie? Raadpleeg de functiebeschrijving op
www.bornem.be/vacatures of contacteer Hanne via
h.rummens@searchselection.com of +32 489 11 58 95

Trevi nv, gespecialiseerd in milieu- en energietechnologie is reeds 28 jaar actief in binnen- en
buitenland. Wij zijn een bedrijf in continue groei met een 160-tal werknemers en zijn op zoek
naar (m/v):

Standplaats Gentbrugge

WERKVOORBEREIDER
SERVICEAFDELING

Organiseren en plannen van de werkzaamheden die de servicetechniekers uitvoeren:
voorzien van werk- en veiligheidsmateriaal,
aangevuld door instructies en stock voorzien
van wisselstukken.
Wanneer nodig, installaties ter plaatse
bezoeken voor probleemanalyse.

ELEKTRICIEN
MILIEU-INSTALLATIES

In duo ga je de baan op om elektrische
werken uit te voeren op milieu-installaties in
Interesse?
Solliciteren kan door je CV, motivatiebrief, diploma
en uittrekstel van het strafregister te mailen naar
bornem@searchselection.com en dit ten laatste op
maandag 19 april 2021.
Voor deze sollicitatieprocedure zullen alle kandidaten die
voldoen aan de voorwaarden uitgenodigd worden om deel te
nemen aan de selectieprocedure. De selectieprocedure bestaat
uit een verkennend gesprek, een jurygesprek en een assessment.

opbouw: schema’s lezen, kabels plaatsen,
elektrische toestellen en instrumentatie
aansluiten.

WERFCOÖRDINATOR

Opbouw van milieu-installaties voorbereiden
en begeleiden: betrokken in ontwerpfase,
materiaal voorzien, planning opmaken en
werken ter plaatse coördineren.

MILIEUTECHNOLOOG

Opvolging van biogasinstallaties, samenwerking met exploitatiemedewerkers en
optimalisatieprojecten.

Standplaats Grobbendonk

SERVICETECHNIEKER

TECHNISCH OPERATOR

Preventief en curatief onderhoud van milieutechnische installaties in regio Antwerpen,
Limburg en Vlaams-Brabant.

Dagelijkse, technische controle en opvolging
van de biogasinstallatie en in bijzonder de
motoren (WKK’s).

Interesse in deze vacatures? Solliciteren kan via trevi.careersite.be
Trevi nv – Dulle-Grietlaan 17/1, 9050 Gentbrugge

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

Wij zoeken een enthousiaste en veelzijdige
DATA-ANALIST met een hart voor de
gezondheidssector.
Bezorg je cv en motivatiebrief voor
30/04/2021 per e-mail aan
Sofie.Vanroosbroeck@bevolkingsonderzoek.be

SALES MANAGER - België
Boplan is een innovatieve wereldspeler in industriële, structurele
veiligheid en tevens marktleider
in dit segment. De onderneming
wordt gekenmerkt door hun vernieuwende en kwalitatieve producten, dynamische bedrijfscultuur en toekomstgerichte can domentaliteit.
Vanwege de sterke internationale
groei, zijn ze vanuit Kortrijk op
zoek naar een (m/v):

 FUNCTIE: • Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van B2B-activiteiten van Boplan (België en Lux) • Je coacht een team
van 4 verkopers en helpt hen om proactief hun doelstellingen te bereiken. Je volgt hun commerciële activiteiten op, gaat mee ‘in the
field’, en moedigt hen aan om het bedrijf te laten groeien • Met jouw drive, empathie en coaching skills bouw je aan een gemotiveerd,
samenwerkend team dat de beoogde resultaten overstijgt • Je vertaalt het jaarlijks salesplan in overleg met de Sales Director in een
goed gestructureerd en gefundeerd sales-actieplan dat je operationeel uitrolt • Je vertaalt de visie en waarden van het bedrijf, weet
vanuit de markt input op productontwikkeling te geven, werkt een concreet actieplan uit en zorgt ervoor dat marges, prijzen en leveringsvoorwaarden worden gerespecteerd • Je werkt samen met de verschillende afdelingen. Je rapporteert en maakt cijferanalyses
• Je hebt een analytische blik op de markten en oog voor nieuwe businessopportuniteiten. Je denkt mee over hoe marktevoluties en
internationale trends worden omgezet in successen en neemt deel aan beurzen • Je rapporteert aan de Sales Director.
 PROFIEL: • Je genoot een hogere opleiding en hebt min. 10 jaar ervaring • Je bent resultaatgericht, hebt een positieve uitstraling,
je drive en vlotte communicatie weet klanten te overtuigen en relaties te beheren • Je denkt oplossings- en klantgericht, bent stressbestendig en hands-on • Je bent een pragmatische coach en teamplayer die inspireert en motiveert • Je hebt een uitstekende talenkennis
(N, F en Eng) • Je hebt veel ervaring en een uitmuntende track record in B2B conceptselling • Industriële markten en hun typische
oplossingen zitten in je genen, zowel vanuit een managements- als een in the field-salesperspectief.
 AANBOD: • Een toonaangevend, solide, groeiend bedrijf met doorgroeimogelijkheden • Een veelzijdige en verantwoordelijke functie
die appelleert aan jouw expertise (organisatie en optimalisatie) • Een aantrekkelijk salaris inclusief extralegale voordelen conform jouw
ervaring.
INTERESSE? Stuur je cv met motivatie naar info@ago.be
Meer info nodig? Bel naar 056 22 80 64.
Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met AGO
International.

Word jij onze
nieuwe collega ?

“Mijn papa heeft een schone job”

Kom dan ons team versterken in onze technologisch hoogwaardige
vergistingsinstallatie te Ieper waar groene stroom en eigen
proceswarmte worden geproduceerd.
Wij hebben momenteel volgende vacature:

OPERATOR-TECHNIEKER (M/V) (IEPER)

Projectverantwoordelijke
(master) Werk mee aan het toekomstige
(regionale) afvalbeleid

Vind jouw nieuwe uitdaging
op schonejobs.be

ROESELARE

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.
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

CVBA DE LEIE is een erkende sociale huisvestingsmaatschappij in Zuid-WestVlaanderen. Vanuit onze kantoren te Wervik, zijn wij voornamelijk actief in de
verhuur van sociale woningen en appartementen. In ons werkingsgebied (Wervik,
Geluwe, Avelgem, Outryve, Bossuit, Kooigem, Mesen en Wijtschate) beheren wij
een up-to-date patrimonium van 1300 woon-entiteiten. Voor de uitbreiding van ons
tienkoppig team zijn wij op zoek naar een (m/v)

CONSULENT WONINGDOSSIERS
Oplossingsgerichte bemiddelaar voor administratief-technisch beheer van sociale woningen (ref. 518)

Functie: Na een inwerkperiode, sta je samen met twee collega’s in voor correcte woningdossiers binnen jouw regio. Enerzijds breng
je hiertoe huisbezoeken en zorg je voor oplossingen voor vragen van huurders: je maakt plaatsbeschrijvingen op bij huurderswissels,
coördineert kleinere herstellingen en schadedossiers, enz... Daarnaast sta je mee in voor het zorgvuldig bijhouden van de
woningenadministratie (controle en opvolgen bestelbonnen, bijhouden foto’s, bezoeksrapporten, updaten diverse databases, enz...).

OMDAT JE BEST
NIET MET EENDER WIE
IN ZEE GAAT.

Profiel:  Je beschikt over een bachelordiploma dat bij voorkeur werd aangevuld door praktische kennis uit de vastgoedsector of
bent gelijkwaardig door ervaring;  Je bent zowel administratief als communicatief sterk;  Je bent analytisch en oplossingsgericht
ingesteld en voelt aan waar prioriteiten te leggen;  Je bent sociaal voelend maar tegelijk voldoende assertief om gemaakte afspraken
af te dwingen;  Je woont in de regio van ons werkingsgebied.
Aanbod:  Je komt terecht in een stabiele omgeving bij een financieel sterke werkgever;  Je werkt met een up-to-date
woningpatrimonium waarin stevig wordt geïnvesteerd;  Je krijgt een grote autonomie en vrijheid in het structureren van je werk;
 Een zeer afwisselende job met veel opleidingsmogelijkheden en telkens nieuwe uitdagingen;  Een aangename
kantooromgeving met private parking;  Een voltijds contract van onbepaalde
duur;  Aantrekkelijke loonvoorwaarden met extralegale voordelen.
Interesse? Stuur vandaag nog uw motivatie en cv naar De Rouck & Verhellen. Wij behandelen alle kandidaturen snel en strikt vertrouwelijk.
Koning Leopold III laan 4, 8800 Roeselare. T 056 20 50 53 - vacatures@derouck.be - www.derouck.be.

Kortrijk | Vaartstraat 25 |
056 225 880
Gent | Kortrijksesteenweg 1099 |
093 108 339
www.aanwervingshuis.be | info@aanwervingshuis.be

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

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)

OP
MISSIE
MET

de

ARgonauten

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.

ARhus in Roeselare is een innovatieve en maatschappelijk betrokken
organisatie die diversiteit en inclusie hoog in het vaandel draagt. Als ‘open
kenniscentrum’ wil ARhus terugkeren naar de oorsprong van het concept
‘bibliotheek’: een bruisende ontmoetingsplek waar kennis, mensen en
ideeën samen komen. ARhus kan jouw werkplek worden!

Communicatiemedewerker

Je bent een enthousiast, leergierig en creatief communicatietalent met vlotte
pen. Een teamplayer die graag aan verschillende projecten tegelijk werkt.

Collectiemedewerker jeugd & jongeren

Je bent ondernemend en klantgericht ingesteld en kan bruggen bouwen
tussen collectie, onderwijs en publiek. Voeling hebben met jeugd en
jongeren is een must!

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

Interesse? Solliciteren kan t.e.m. 28 maart 2021
via www.arhus.be/jobs. Bijkomende info via
Katrien Vermeulen, stafmedewerker zakelijke
werking: 051 69 18 06.

DIT JAAR ONLINE!

WE ARE

CHEMISTRY
JOBEVEN T
24 MAART

SCHRIJF JE GRATIS IN OP
www.wearechemistry.be

Volgende week in Jobat:
Extra jobs in de zorg



account manager

Automotive

energiezuinige) binnendeuren. Dankzij innovatief denken, automatisatie,
jarenlange knowhow & ervaring en een brede waaier aan attesten zijn wij gegroeid

In januari 2021 waren er 66 procent ongeveer gelijk ten opzichte van
tot marktleider in België. Wegens pensionering zijn wij op zoek naar een m/v:
minder jobstudenten en flexi-jobs aan januari 2020. Wie op korte termijn www.decoeneproducts.be
op
het werk ten opzichte van het jaar zoek is naar een (tijdelijke) job, kan
ervoor. Dat blijkt uit een analyse van dus het best in deze sector even de
hr-dienstengroep Liantis bij 25.085 vacatures bekijken. (WiVi)
werkgevers
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land.
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(voorschrijvers, aannemers, professionele dealers en schrijnwerkers) en heb je oog voor nieuwe opportuniteiten. Je denkt proactief
sectoren draaien noodgedwongen
met hen mee en adviseert en ondersteunt hen in onze unieke oplossingen, waarbij technische verplichtingen gecombineerd worden
op met
eende lager
toerental
staan onOp regelmatige tijdstippen verzorg je klantopleidingen over onze producten (eventueel in
gewenste
esthetischeofafwerkingen.
hold
zoals
de
horeca.
Dat
alles
combinatie met een bedrijfsbezoek). Jeheeft
werkt hiervoor nauw samen met onze performante commerciële binnendienst en rapporteert
onze sales impact
manager. op de tijdelijke
eenaan
duidelijke
tewerkstelling bij werkgevers, zoals
Profiel:  Je beschikt over bewezen verkoopservaring in de hout- of bouwsector;  Je bent communicatief en houdt er van
voor
jobstudenten,
om sterke
en langdurige flexi-jobs
klantenrelatiesen
uit te bouwen;  Je hebt een uitgesproken interesse voor technische producten;
gelegenheidsmedewerkers.
 Affiniteit met de projectmarkt en bouwwerven is een pluspunt;  Je woont bij voorkeur in de driehoek Antwerpen-Hasselt-Leuven.
De uitzondering is de retailsector. Daar
Aanbod:  Een sterke onderneming die marktleider is in zijn segment; Een financieel stabiel bedrijf dat kwalitatieve topproducten
blijken er voor flexibele werkkrachten
in een nichemarkt aanbiedt;  Een uitdagende commerciële functie met telkens nieuwe uitdagingen (veel maatwerk);  Je komt
wel nog altijd
mogelijkheden.
Denk
terecht
in een gedreven en
dynamische KMO van gepassioneerde experts met familiale werksfeer;  Een reële en
aan warenhuizen
die
eigenlijk
al
van-waarbij je effectieve invloed uitoefent op de groei en de ontwikkeling van ons bedrijf;
autonome verantwoordelijkheid
 Een aantrekkelijk loonpakket (te bespreken) met bedrijfswagen.
af de eerste lockdown op volle toeren
draaiden. In januari bleef het aandeel
Interesse? Stuur vandaag nog uw motivatie en cv naar De Rouck & Verhellen. Wij behandelen alle kandidaturen snel en strikt vertrouwelijk.
jobstudenten en flexi-jobs in retail
Bloemistenstraat 11 bus 2, 8500 Kortrijk. T 056 20 50 53 - vacatures@derouck.be - www.derouck.be.

Logistics

De coronacrisis zorgt ervoor dat het aantal jobstudenten
enDEflexi-jobbers
blijft. isAleenblijkt
met name
devanretailCOENE PRODUCTS laag
nv in Gullegem
toonaangevende
producent
technische
houten
(akoestische,
brandwerende,
inen
uitbraakvertragende,
sector een welkom toevluchtsoord.

Transport

Retail redt de jobstudent

Deel je onze passie?
Ontdek boeiende vacatures binnen
Transport, Logistiek en Automotive

www.deputter.co/jobs

REKRUTERING VIA MEDIA
EXECUTIVE / DIRECT SEARCH

hrm@deputter.co
T: +32-3-320.87.87

WINVEST Holding nv
Een innoverende, progressieve, en sterk groeiende
Antwerpse vastgoedinvesteerder zoekt

PROJECTMANAGER

VOOR RENOVATIE- en/of
VOOR NIEUWBOUW- PROJECTEN

U bent ondernemend, leergierig en gepassioneerd in vastgoed...
dan is deze job voor u:

Functie
•
•
•
•
•
•
•

U maakt de budgetten op op basis van gedetailleerde meetstaten.
U maakt de planningen op.
U stuurt een ploeg aan van ca. 6 man en een aantal gespecialiseerde
onderaannemers.
U bent meewerkende patron.
U organiseert de bestellingen van de materialen die de eigen ploeg of
onderaannemer nodig heeft.
U bent elke dag op de werven en controleert dat de budgetten, de kwaliteit
van het werk en de planning permanent worden gerespecteerd.
U rapporteert op regelmatige tijdstip over vooruitgang, de planning en de
budgetten.

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

Aanwerving exclusief
begeleid door ons
personeelsadviesbureau.

Profiel
•
•

U bent intelligent, een harde werker en u steekt de handen uit de mouwen.
Ervaring niet vereist, passie wel!

Aanbod
•
•
•

Financiële zekerheid in een kapitaalkrachtige groep.
Groeiperspectieven als medevennoot.
De job van uw leven!

Interesse?

Stuur dan uw CV en motivatiebrief naar jobs@winvest-holding.com, ter attentie
van Mevr. Annick Van Passen.
Meer info over onze realisaties vindt u op www.made.estate.

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

CHECK:

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.

www.asap.be/nl/jobs/techniek
Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80 of 059 26 76 57
www.verdonckbv.be

Menen – Oostende

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 de zorg



Maatschappĳ Linkerscheldeoever (MLSO - www.mlso.be) staat onder andere in voor het beheer
en het grondbeleid van de Waaslandhaven, dé groeimotor van de haven van Antwerpen. Als
opdrachthoudende vereniging streeft MLSO naar een duurzame, ruimtelijke en economische
ontwikkeling in het havengebied op de linker-Scheldeoever. MLSO kanaliseert daarbij de
behoeften van diverse stakeholders, organiseert gepaste acties en doet samenwerken.
Om de economische ontwikkeling binnen de Waaslandhaven verder uit te bouwen
versterkt MLSO haar dynamische team met een (m/v/x)

STAFMEDEWERKER FINANCIEEL EN
ECONOMISCH BELEID • Contract onbepaalde duur
FUNCTIE: Als stafmedewerker ﬁnancieel en economisch beleid organiseer en begeleid je
zelfstandig projecten in de ruime economische en ﬁnanciële sfeer. Je onderhandelt commercieel (bv. het verlenen van concessies) en je bent het eerste aanspreekpunt van (potentiële)
investeerders en bedrijven. Daarnaast vertegenwoordig je MLSO op diverse economische fora. Je
ondersteunt en adviseert de directie en de andere teamleden. Je werkt ook beleidsvoorbereidend
via gespecialiseerde adviezen. Je oefent het ﬁnanciële beheer uit, stelt een begroting op van
exploitatie- inkomsten/uitgaven met toetsing aan de realiteit en je bent in staat ﬁnanciële vooruitzichten op lange termijn op te stellen.
PROFIEL: • bachelor- of masterdiploma in een ﬁnancieel-economische richting (handelsingenieur/master toegepaste economische wetenschappen/accountant of gelijkwaardig) • minimum
5 jaar werkervaring waarbij economische/ﬁnanciële kennis centraal staat • commercieel vaardig
• teamspeler • discreet en nauwgezet • communicatievaardig in het NL, ENG en FR zowel
schriftelijk als mondeling, als presentatie skills • accuraat, analytisch en synthetisch • vlotte
kennis MS Ofﬁce • rijbewijs B.
AANBOD: • verloning volgens de barema’s van lokale besturen (relevante anciënniteit kan
worden opgenomen) • uitgebreid pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, ﬁetsvergoeding of vergoeding woon-werkverkeer, groepsverzekering aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, aantrekkelijke verlofregeling, teamactiviteiten, …) • maatschappelijk belangrijk
groeibedrijf • veel autonomie in een sterk team.
BENIEUWD? Stuur jouw kandidatuur (cv en motivatie) voor 9 april 2021 naar Dominique
Meirlaen. Meer inlichtingen: dominique@thefuturealliance.com of via +32 (0)477 65 85 56.
Jouw kandidatuur wordt conﬁdentieel en exclusief door
The Future Alliance behandeld.
The Future Alliance – gecertiﬁceerd door Federgon

MANAGEMENT
SEARCH & SELECTION

www.thefuturealliance.com

WINVEST Holding nv
Heb je nu al de mentaliteit van een zelfstandige ? Verlies je het uur uit het oog omdat je
opgaat in je job ? Ben je daarnaast efficiënt, correct, leergierig, volledig betrouwbaar en
discreet ? Werk je onafhankelijk en neem je je verantwoordelijkheid ?
Laat ons dan weten wanneer je bij ons start !

Wie zijn wij ?
•
•
•
•

Een Antwerpse vastgoedinvesteerder waar elke medewerker beantwoordt aan
bovenstaand profiel.
Een conglomeraat van (vastgoed)vennootschappen dat een enorme expansie
kent.
Een werkgever die haar medewerkers behandelt als ondernemers, zowel op
gebied van vrijheid, verantwoordelijkheid als financiële waardering.
Een club enthousiaste medewerkers die op zoek is naar de juiste bijkomende
collega om haar groei te bestendigen en te verzekeren.

Functie
•
•
•
•

ASSISTANT ACCOUNTANT

Je staat in voor de dagdagelijkse operationele leveranciersboekhouding.
Je controleert facturen en behandelt aanmaningen.
Je bereidt betalingen voor.
Je bent de eerste contactpersoon voor leveranciers en collega’s.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je bezit een diploma graduaat accountancy en je hebt 3 à 5 jaar ervaring.
Je hebt kennis van de gangbare office pakketten (Expert is een plus).
Je spreekt vloeiend Nederlands en je hebt kennis van het Engels.
Je bent analytisch ingesteld en hebt oog voor detail.
Je bent communicatief, gemotiveerd en flexibel.
Je kan goed zelfstandig werken en bent een echte teamspeler.
Je bent efficiënt, correct, leergierig, volledig betrouwbaar en discreet.

Aanbod
•
•
•

Financiële zekerheid in een kapitaalkrachtige groep.
Groeiperspectieven.
De job van uw leven!

Interesse?

Stuur dan uw CV en motivatiebrief naar Winvest Holding NV, ter attentie van Mevr.
Annick Van Passen, per email jobs@winvest-holding.com.

Retail redt de jobstudent

STAD & OCMW

De coronacrisis zorgt ervoor dat het aantal jobstudenten
en flexi-jobbers laag blijft. Al blijkt met name de retailsector een welkom toevluchtsoord.

GENK

In januari 2021 waren er 66 procent ongeveer gelijk ten opzichte van
minder jobstudenten en flexi-jobs aan januari 2020. Wie op korte termijn op
het werk ten opzichte van het jaar zoek is naar een (tijdelijke) job, kan
ervoor. Dat blijkt uit een analyse van dus het best in deze sector even de
hr-dienstengroep Liantis bij 25.085 vacatures bekijken. (WiVi)
werkgevers in ons land. Ook de
komende weken dreigt dat aantal
Stadsteeds
Genk laag
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diverse
nog
blijven.en
Heel
wat rasterstad in blijvende verandering. De
stadsorganisatie
wil noodgedwongen
servicegericht werken, met korte communicatielijnen naar
sectoren
draaien
de een
burger,
snelle
detectie
evoluties
en slimme antwoorden op sociale,
op
lager
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of van
staan
on
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economische
en
andere
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hold zoals de horeca. Dat alles heeft
een duidelijke impact op de tijdelijke
ADJUNCTbijALGEMEEN
tewerkstelling
werkgevers, zoalsDIRECTEUR/
voor jobstudenten, flexi-jobs en
CHIEF DIGITAL OFFICER (CDO)
gelegenheidsmedewerkers.
(Decretale graad) VOLTIJDS – STATUTAIR
De uitzondering is de retailsector. Daar
De digitale
transformatie
heeft zich het voorbije jaar versneld ingezet in de Genkse
blijken
er voor
flexibele werkkrachten
unieke en zeer diverse context. Er is nood aan een weldoordachte strategie en
wel nog altijd mogelijkheden. Denk
totaalaanpak op het vlak van digitaal werken, slim datamanagement en een
aan warenhuizen die eigenlijk al vanbetere, klantgerichte en moderne dienstverlening.
af de eerste lockdown op volle toeren
De chief digital officer geeft deze interne en externe digitale strategie vorm en
draaiden. In januari bleef het aandeel
wordt de stuwende kracht achter de verdere transformatie naar een slimme stad.
jobstudenten en flexi-jobs in retail
De selectieprocedure voor deze vacature verloopt exclusief via Motmans en
Partners, solliciteren kan tot en met 28 maart 2021.

GROEPSVACATURE

GENK FUTUREPROOF

WINVEST Holding nv

DIPLOMAVOORWAARDEN

• Een functiegericht masterdiploma + 4 jaar leidinggevende ervaring.

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

Een innoverende, progressieve, en sterk groeiende
Antwerpse vastgoedinvesteerder zoekt

SMART CITY EXPERTEN (3)

PROJECTMANAGER

(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.

VOOR RENOVATIE- en/of
VOOR NIEUWBOUW- PROJECTEN

U bent ondernemend, leergierig en gepassioneerd in vastgoed...
dan is deze job voor u:

Deze ambitie vergt een sterk team van experten in innovatietechnieken.

Expert
Functieklimaat en energie

• U maakt de budgetten op op basis van gedetailleerde meetstaten.
Expert
smart mobility
•

U maakt de planningen op.

• U stuurt
een ploeg
aan van ca. 6 man en een aantal gespecialiseerde
Expert
smart
technology
onderaannemers.

Solliciteren
tot en met 28
maart 2021.
• U bent kan
meewerkende
patron.

• U organiseert de bestellingen van de materialen die de eigen ploeg of
DIPLOMAVOORWAARDEN
onderaannemer nodig heeft.
•
U bent
elke dag op
de werven en+controleert
dat de budgetten,
de of
kwaliteit
• Een
functiegericht
masterdiploma
4 jaar leidinggevende
ervaring
projectvan het werk en de planning permanent worden gerespecteerd.
ervaring.
• U rapporteert op regelmatige tijdstip over vooruitgang, de planning en de
• Of een (algemeen) masterdiploma + 4 jaar leidinggevende of projectervaring in de
budgetten.
sector.

Profiel

• U bent intelligent, een harde werker en u steekt de handen uit de mouwen.
• Ervaring niet vereist, passie wel!
MEER INFO?
Raadpleeg
Aanbodzeker onze website www.genk.be/vacatures voor meer info over deze
vacatures,
de functiebeschrijvingen,
ons aanbod, groep.
de aanwervingsvoorwaarden en
• Financiële
zekerheid in een kapitaalkrachtige
de
• sollicitatielink.
Groeiperspectieven als medevennoot.

• Desolliciteren
job van uwmet
leven!
Geldig
cv, motivatiebrief en een kopie van het diploma via de link
op onze website.

Interesse?

Stuur dan uw CV en motivatiebrief naar jobs@winvest-holding.com, ter attentie
van Mevr. Annick Van Passen.
competenties,
basis van
leeftijd,
geslacht,
Meer info overniet
onzeop
realisaties
vindt
u op www.made.estate.
Stad Genk als werkgever selecteert op basis van je
etnische afkomst, geloof of handicap.

OMDAT JE BEST
NIET MET EENDER WIE
IN ZEE GAAT.

Kortrijk | Vaartstraat 25 |
056 225 880
Gent | Kortrijksesteenweg 1099 |
093 108 339
www.aanwervingshuis.be | info@aanwervingshuis.be

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

Trevi nv, gespecialiseerd in milieu- en energietechnologie
is reeds 28 jaar actief in binnen- en buitenland. Wij zijn
een bedrijf in continue groei met een 160-tal werknemers
en zijn op zoek naar een (m/v):

Servicetechnieker

www.kloecknermetals.be

SENIOR SALES DEVELOPER

vestiging Grobbendonk

(ref. 28 043)

Als technische krak sta je in voor de opstart en het afstellen van nieuwe kleine waterzuiveringsinstallaties.
Je gaat ook langs bij klanten om reeds geïnstalleerde installaties op te volgen, onderhoud uit te voeren
en storingen te verhelpen. Je doet hierbij beroep op zowel je elektrische kennis voor de aansluiting van
elektrische (meet)apparatuur, als op je kennis van mechanica voor de installatie van pompen. Een ervaren
collega neemt je mee on-the-field om je alles over de job en onze installaties aan te leren. De klanten
bevinden zich in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

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

Wie zoeken we? • Je hebt een diploma secundair onderwijs elektriciteit/elektromechanica • Je kan
zelfstandig werken, volgens plan en denkt oplossingsgericht • Je bent hands-on en schrikt er niet voor
terug je vuil te maken • Je bent leergierig en hebt interesse in milieu-installaties • Je kan goed overweg
met MS office • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bereid om je over heel België te verplaatsen.

Profiel: • gedreven commercieel onderhandelaar met relevante b2b-ervaring • communicatief
bachelor of master • autonome persoonlijkheid die klantenservice centraal stelt • gedreven
relatiebouwer met resultaatgerichte lange termijnvisie • geboeid door de voordelen van een
bedrijvengroep die sterk inzet op digitalisering • kennis van het Frans is een plus.

Wat bieden we? Bij Trevi nv kom je terecht in een duurzaam en groeiend bedrijf met een aangename
werksfeer. Je krijgt een uitdagende job, met de nodige ondersteuning van collega’s. Wij bieden de nodige
opleidingen aan, die je in staat stellen te groeien in je functie. Daarnaast bieden we je een vast contract,
een marktconform salarispakket en extralegale voordelen.
Uitgebreide informatie over onze activiteiten en projecten, vind je terug op onze website:
www.trevi-env.com

Aanbod: • een commerciële uitdaging op niveau binnen een zeer dynamische markt • een “sales
driven” strategie en organisatie • talrijke troeven dankzij zeer uitgebreide mogelijkheden op
vlak logistiek, bewerkingen, speciale producten,... • een toekomstgericht management o.a.
internationalisering, digitalisering,... • een KMO-spirit in combinatie met de voordelen
van een internationale groep • een attractief loonpakket (te bespreken) +
representatieve bedrijfswagen.
Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80 of 059 26 76 57
www.verdonckbv.be

Interesse in deze jobaanbieding?
Solliciteren kan via trevi.careersite.be

Menen – Oostende

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

Trevi nv – Dulle-Grietlaan 17/1, 9050 Gentbrugge

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

Liantis bij 25.085 werkgevers in ons land. Ook de
komende weken dreigt dat aantal nog steeds laag te blijven. Heel wat sectoren draaien noodgedwongen op een
lager toerental of staan on hold zoals de horeca. Dat
alles heeft een duidelijke impact op de tijdelijke tewerkstelling bij werkgevers, zoals voor jobstudenten, flexi-jobs

Denk aan warenhuizen die eigenlijk al vanaf de eerste
lockdown op volle toeren draaiden. In januari bleef het
aandeel jobstudenten en flexi-jobs in retail ongeveer gelijk ten opzichte van januari 2020. Wie op korte termijn op
zoek is naar een (tijdelijke) job, kan dus het best in deze
sector even de vacatures bekijken. (WiVi)

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

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

account manager

www.decoeneproducts.be

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 ».

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

Functie: Je wordt het aanspreekpunt van onze commerciële buitendienst. Hiertoe bezoek je dagelijks klanten en prospecten
(voorschrijvers, aannemers, professionele dealers en schrijnwerkers) en heb je oog voor nieuwe opportuniteiten. Je denkt proactief
met hen mee en adviseert en ondersteunt hen in onze unieke oplossingen, waarbij technische verplichtingen gecombineerd worden
met de gewenste esthetische afwerkingen. Op regelmatige tijdstippen verzorg je klantopleidingen over onze producten (eventueel in
combinatie met een bedrijfsbezoek). Je werkt hiervoor nauw samen met onze performante commerciële binnendienst en rapporteert
aan onze sales manager.
Profiel:  Je beschikt over bewezen verkoopservaring in de hout- of bouwsector;  Je bent communicatief en houdt er van
om sterke en langdurige klantenrelaties uit te bouwen;  Je hebt een uitgesproken interesse voor technische producten;
 Affiniteit met de projectmarkt en bouwwerven is een pluspunt;  Je woont bij voorkeur in de driehoek Antwerpen-Hasselt-Leuven.
Aanbod:  Een sterke onderneming die marktleider is in zijn segment; Een financieel stabiel bedrijf dat kwalitatieve topproducten
in een nichemarkt aanbiedt;  Een uitdagende commerciële functie met telkens nieuwe uitdagingen (veel maatwerk);  Je komt
terecht in een gedreven en dynamische KMO van gepassioneerde experts met familiale werksfeer;  Een reële en
autonome verantwoordelijkheid waarbij je effectieve invloed uitoefent op de groei en de ontwikkeling van ons bedrijf;
 Een aantrekkelijk loonpakket (te bespreken) met bedrijfswagen.
Interesse? Stuur vandaag nog uw motivatie en cv naar De Rouck & Verhellen. Wij behandelen alle kandidaturen snel en strikt vertrouwelijk.
Bloemistenstraat 11 bus 2, 8500 Kortrijk. T 056 20 50 53 - vacatures@derouck.be - www.derouck.be.

Woningencompere.be

Horpmaelstraat 26 4360 Oerle (Dichtbij Sint-Truiden)

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.

SALESVERANTWOORDELIJKE HORECA

Zin in een

Sector Vlaanderen - Brussel

TOPJOB IN
ADMINISTRATIE?

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:

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

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

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

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
Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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.

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

WIJ ZOEKEN JOU!
6560 redenen om voor H.Essers te kiezen.

JAVA
DEVELOPERS

REACH- EN
HEFTRUCKERS

Spreek jij JAVA
met jouw nieuwe
collega’s?

Start jij als
operationele schakel
in onze magazijnen?

H.Essers is een internationale en betrouwbare speler in de logistieke sector, maar

bovenal een familiebedrijf dat al sinds 1928
jobs en werkzekerheid biedt. Onze 6560
medewerkers zijn de ambitieuze mensen die

durven ondernemen, klaar zijn om kansen te

grijpen en elke dag met eenvoud het verschil
maken. Zo kunnen we als bedrijf voortdurend

investeren in duurzame groei met een
positieve kijk op de toekomst. Onze mensen

TEAMLEADERS
WAREHOUSE

VRACHTWAGEN
CHAUFFEURS

zijn onze motor. Wij dragen zorg voor hun

persoonlijke en professionele ontwikkeling,

Haal jij het beste
uit jouw team van
operators?

Zorg jij voor de juiste
drive op de baan?

voorzien hen van eigentijds werkmateriaal en

hebben aandacht voor het evenwicht tussen

werk en privé. Ja, onze 6560 medewerkers
weten waarom ze voor H.Essers kiezen.
Jij ook?

Word ook deel van onze familie!
Ontdek alle vacatures en
solliciteer op:

jobs.essers.com

SUPPLY CHAIN
ENGINEERS
“Je
bent hier

Ontwerp jij
verre
van een
onze logistieke
nummer.”
oplossingen van
morgen?

HR BUSINESS
PARTNERS

Ben jij de
strategische partner
die leidt tot ons
succes?

VYNOVA

Omwille van de verdere groei van onze site
in Tessenderlo zijn we op zoek naar een:

Prevention Advisor
Customer Service Manager
Payroll Officer
EIPCS Shift Technieker
Maintenance Engineer Inspection & Integrity
Maintenance Engineer Electrolysis
Operator
Aanbod:

Vynova is een toonaangevende Europese producent van chloor-alkaliproducten
en pvc. Met productievestigingen in vijf landen en 1.250 toegewijde medewerkers
halen we een jaaromzet van één miljard euro. Hoewel we een jong bedrijf zijn,
kunnen we voortbouwen op tientallen jaren ervaring als onderdeel van grote
internationale chemiegroepen. Bij Vynova streven we naar een respectvolle,
aangename werkomgeving en staan we voor een cultuur van continue verbetering
en persoonlijke ontwikkeling.

• Een dynamische werkomgeving met veel ruimte voor eigen initiatief.
• Uitgebreide begeleiding op de werkvloer en verschillende
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.
• Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen.

Interesse? Wil je meer weten of solliciteren?
Surf dan naar www.vynova-group.com/vynova-job-posting.

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

Nauwkeurig

AutoCAD of ander
tekenprogramma

Engels

Gestructureerd

Organisatietalent

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

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

Innovatieve
en creatieve
projecten

Bijzondere
verlofregeling

Breed
salarispakket

Aanwerving
exclusief
begeleid door

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

Sales Engineer

Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant
Functie en verantwoordelijkheden

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

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

Informeren, overleggen of solliciteren?
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.

1.
2.
3.
4.
5.

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

Technische ba/ma met
ervaring in industriële
elektriciteit

Relatiebouwer

Commerciële
b2b-ervaring

Resultaatgericht

Grondige kennis
elekriciteit/elektrotechniek

Oplossingsgericht

Ambitieus

Enthousiast

Netwerken

Wat heeft EPA NV u concreet te bieden?
Boeiende
projecten

Bijscholing
nieuwste
technologieën

Aantrekkelijk
salarispakket
met firmawagen

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

Open en
snelle
communicatie
Aanwerving
exclusief
begeleid door

Ondernemend
team

Hogeschool PXL
heeft
volgende vacatures

De Springplank vzw heeft als doel bij te dragen
aan een betere en duurzame samenleving. Als
maatwerkbedrijf bestaat onze kerntaak sinds 1999
erin werk en ondersteuning op maat te bieden
aan mensen die moeilijk een job vinden op de
arbeidsmarkt.

(PRAKTIJK)LECTOR C#
(Final call)

Wij zijn een innovatieve en dynamische,
zelfsturende organisatie in de sociale economie.
Voor de verdere professionele uitbouw van onze
activiteiten en onze organisatie zijn wij op zoek
naar:

TECHNISCH-ADMINISTRATIEF
CAMPUSMEDEWERKER

Een beleidsmedewerker financiën
Ons aanbod:
Wij bieden een voltijdse job van onbepaalde duur
aan, met een competitief en marktconform loon
binnen de sector.
Extralegale voordelen: maaltijdcheques,
ecocheques, voordelige verlofregeling.

ONDERHOUDSMEDEWERKER

Interesse? Scan mij.

Bekijk
onze vacatures:

De Springplank vzw

www.pxl.be/jobs

7 initiatieven om te werken aan een betere en duurzame samenleving
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Boekhouder
Lier

Antwerpen

Antwerpen

Wil jij projecten zoals deze mee helpen
realiseren in Antwerpen en Limburg?

Toelatingsvoorwaarden: minstens een bachelor in het bedrijfsbeheer
Toelatingsvoorwaarden:
en administratie optie boekhouding, boekhouding-informatica of fiscaliteit
(of een bachelordiploma ofwel een diploma hoger onderwijs van één
cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs in de richting boekhouden).
Ook als laatstejaarsstudent in één van deze richtingen kun je deelnemen
aan de selectieprocedure. Je legt dan een studiebewijs voor en moet
uiterlijk in juni 2021 deelnemen aan de eindexamens voor het behalen
van je diploma. Je hebt ook een perfecte kennis van het Nederlands.

Genk
Scan de QR-code
en wordt onze nieuwe

Kampenhout

Accountmanager Gevelstenen
Hasselt

STEENBAKKERIJ

GEVELSTENEN ∙ STEENSTRIPS ∙ KLEIKLINKERS

www.vandemoortel.be

Meer weten? Bezoek onze website www.zorgbedrijfsinttruiden.be
voor meer info over Zorgbedrijf Sint-Truiden, de volledige
informatiebundel met het examenprogramma en de functiebeschrijving
of neem contact met Sara Vanaeken, HR business partner
(tel. 011 69 70 38 – sara.vanaeken@zorgbedrijfsinttruiden.be).
Overtuigd? Je kandidatuur (motiveringsbrief, CV en diploma)
moet ons ten laatste op 10 april 2021 bereiken.
Solliciteren kan:
bij voorkeur via het formulier op onze website
per post: HR-dienst,
Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden
via mail naar hr@zorgbedrijfsinttruiden.be
Laattijdige of onvolledige kandidaturen worden niet in
aanmerking genomen.
Ontdek ook onze andere boeiende (zorg)functies via onze website!

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

KLIMATECHNIEK

www.kloecknermetals.be

SENIOR SALES DEVELOPER

(ref. 28 043)

regio Antwerpen/Limburg • ondernemende relatiebouwer
De uitdaging: Na een grondige introductie zal je de metaalverwerkende bedrijven actief
opvolgen en verder uitbreiden. Hiertoe zal je op een proactieve wijze klantenrelaties beheren
en een optimale service bieden: adviesverlening, logistieke oplossingen, projectcontracten,
onderhandelingen, etc. Voor de lopende orders kan je rekenen op een performant digitaal
orderverwerkingssysteem en een ervaren sales support team. Je rapporteert aan de Sales
Development Manager.
Profiel: • gedreven commercieel onderhandelaar met relevante b2b-ervaring • communicatief
bachelor of master • autonome persoonlijkheid die klantenservice centraal stelt • gedreven
relatiebouwer met resultaatgerichte lange termijnvisie • geboeid door de voordelen van een
bedrijvengroep die sterk inzet op digitalisering • kennis van het Frans is een plus.
Aanbod: • een commerciële uitdaging op niveau binnen een zeer dynamische markt • een “sales
driven” strategie en organisatie • talrijke troeven dankzij zeer uitgebreide mogelijkheden op
vlak logistiek, bewerkingen, speciale producten,... • een toekomstgericht management o.a.
internationalisering, digitalisering,... • een KMO-spirit in combinatie met de voordelen
van een internationale groep • een attractief loonpakket (te bespreken) +
representatieve bedrijfswagen.
Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

Aanbod: voltijds contract onbepaalde duur, aantrekkelijke en
Aanbod:
marktconforme verloning op B-niveau (vanaf € 30.119,30 tot maximaal
€ 50.750,15 aan index 1.740), aangevuld met o.a. eindejaarspremie en
vakantiegeld, maaltijdcheques, volledige terugbetaling woon-werkverkeer
met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering, ICT-middelen. Je werkt 38 uur per week in een glijtijdsysteem en hebt
39 vrije dagen per jaar (verlof, feestdagen en dienstvrijstelling op kermis en carnavalmaandag). Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een
werfreserve voor de duur van 1 jaar.

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80 of 059 26 76 57
www.verdonckbv.be

Menen – Oostende

WIJ WERVEN AAN
CALCULATOR HVAC
• Offertes uitwerken HVAC
• Werfvoorbereiding
• Diploma Bachelor of gelijkgesteld

MONTEUR HVAC
• 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
• 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

WIJ ZOEKEN JOUW TALENT.
Heusden-Zolder heeft als boeiende en groeiende gemeente doorheen de jaren laten proeven waarin
ze goed is. Hoog tijd om te laten zien wat we nog meer in onze mars hebben. We streven naar
dienstverlening op maat, maar bovenal toegankelijk voor ALLE inwoners, zodat iedereen erbij kan
horen. Om dit mee te realiseren zoeken we …

BEGELEIDER
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
DEELTIJDS | WERVINGSRESERVE VAN 1 JAAR

FUNCTIE: als begeleider buitenschoolse kinderopvang verzorg je
de dagelijkse opvang van de kinderen, zowel voor als na de schooluren.
Daarnaast ook op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en de schoolvakanties. Je zorgt voor creatieve activiteiten en je begeleidt ze met het
nodige enthousiasme.
OPLEIDING: je bent in het bezit van een diploma, brevet, attest of getuigschrift dat erkend is door Agentschap Zorg en Gezondheid en Kind & Gezin.

VERZORGENDE THUISZORG

DEELTIJDS | VOLTIJDS | WERVINGSRESERVE VAN 1 JAAR
FUNCTIE: als verzorgende thuiszorg bied je ondersteuning aan senioren
en hulpbehoevenden in hun thuissituatie zodat ze zelfstandig kunnen blijven
wonen. Je hebt de volgende taken: dagelijkse verzorging, koken, wassen,
strijken, poetsen en boodschappen doen. Daarnaast ben je
een luisterend oor en je moedigt de zelfredzaamheid van
de hulpvrager aan.
OPLEIDING: je bent in het bezit van een diploma, brevet,
attest of getuigschrift dat erkend is door Agentschap Zorg
en Gezondheid.

#vanhtotz

INTERESSE?

Meer info en voorwaarden op
www.heusden-zolder.be/vacatures!
Stel je kandidaat ten laatste op 26 maart 2021! Bezorg ons
je cv, je motivatiebrief en een kopie van je diploma via mail
naar sollicitatie@heusden-zolder.be, per post of bij afgifte.
Onvolledige of laattijdige sollicitaties worden niet aanvaard.

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, waarbij fietsen centraal komt
te staan. 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. Momenteel zijn we op zoek naar een:

Diensthoofd omgevingsvergunningen
voltijds - onbepaalde duur - niveau A1a-A2a
Functie: • Je hebt de dagelijkse leiding over de dienst omgevingsvergunningen (steden
bouwkundige handelingen en verkavelingen), de dienst handhaving ruimtelijke ordening
en de dienst wonen. Dit team bestaat uit 7 medewerkers. • Je onderhoudt contacten met
promotoren, makelaars, huisvestingsmaatschappijen, notarissen en architecten en
verstrekt informatie aan bestuur en burgers. • Je werkt mee aan de administratieve
verwerking van omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en
verkavelingen. • Je werkt algemene beleidskaders uit binnen dewelke vergunningen worden
behandeld en afgeleverd. • Je adviseert mee bij de opmaak van ruimtelijke beleidsplannen,
bestemmingsplannen en verordeningen. • Je bepaalt mee de prioriteiten in het
handhavingsbeleid en het beleid wonen. • Je verzorgt de beleidsondersteuning voor het
bestuur inzake ruimtelijke ordening, wonen en de handhaving ervan.
Profiel: • Je hebt een masterdiploma architectuur of een hoger diploma in een technische
richting dat toegang geeft tot niveau A in een lokaal bestuur (masterniveau). • Je bent
diplomatisch, je werkt oplossingsgericht en bent professioneel in je contacten met burgers,
collega’s, bestuur, promotoren, architecten … • Je bent een netwerker met connecties in
het werkveld. • Je beschikt over de nodige administratieve en technische vaardigheden om
een dossier te beoordelen en te verwerken, algemene kaders uit te tekenen en het beleid
te adviseren. • Als echte peoplemanager beschik je over goede leidinggevende
vaardigheden.
Aanbod: • Voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur (38u./week). • Verloning
volgens barema A1aA2a (voltijds brutomaandloon: min. € 3.170), aangevuld met
maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en 35 vakantiedagen.
• Een gevarieerde job vol uitdagingen en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

Zin in deze uitdaging? Stuur je motivatiebrief met cv en diploma uiterlijk
9 april 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? Kijk op www.lanaken.be, mail naar personeelsdienst@lanaken.be of
bel 089 73 07 46.

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

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

IMPORTEX N.V., exclusief verdeler in België en in Groot-Hertogdom
Luxemburg van NU-SWIFT blusapparaten, wenst zijn verkoopploeg te
versterken en zoekt een (m/v)

ONDERHOUDSMONTEUR
BLUSAPPARATEN
voor regio Beringen

Je functie:
Je bent verantwoordelijk voor het jaarlijkse onderhoud van brandblussers en
brandpreventiemateriaal bij onze klanten, conform normen en regels.
Je taken:
• Je voert inspecties, onderhoud uit en adviseert klanten op het gebied van
brandbeveiliging • Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de verkoop
van brandpreventiemateriaal aan onze klanten.
Je profiel:
• Je hebt technische affiniteiten • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Je communiceert vlot en gemakkelijk met klanten en bent
commercieel aangelegd • Je bent serieus, ordelijk en
nauwgezet • Je werkt graag zelfstandig en zoekt altijd
naar oplossingen • Je bent fysiek resistent en je kan
goed tegen stress.
Ons aanbod:
• Bediendecontract van 38 uur/week • Goede arbeidsvoorwaarden • Hospitalisatieverzekering • Aanvullend
pensioenplan • Vast salaris met premies • Gedegen
interne training • Voertuig van de firma.
Interesse?
Stuur uw kandidatuur met foto naar
info@importex.be (t.a.v. de Personeelsdienst).

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

www.importex.be

