
VAN LOON TOT VERANDERING

Een technieker hoeft niet aan zijn job of carrière te denken: die loopt vanzelf toch? 
Misschien wel, maar toch kunnen enkele aandachtspunten voor jouw loopbaan als 
technicus het verschil maken.

“Wie technisch sterk
is en terzelfdertijd

ook economisch en
klantgericht denkt,

heeft een grote
streep voor.”

“Mensen met technische beroepen focussen vaak 
zeer sterk op wat ze kunnen en doen in hun job. 
Maar ook andere competenties blijken voor hen 
cruciaal. Zij kunnen het verschil maken om die ene 
job in de wacht te slepen”, merkt loopbaancoach 
Eva Buyck van Sterk op je Werk op. 

1. DENK KLANTGERICHT
Technisch werk gebeurt altijd in functie van een 
organisatie en klant. “Wie technisch sterk is en ter-
zelfdertijd ook economisch en klantgericht denkt, 
heeft een grote streep voor”, beweert Buyck. 
Souplesse is hierbij belangrijk. “Staar je als pro-
ductieverantwoordelijke bijvoorbeeld niet blind op 
de taken van je eigen afdeling. Een onverwacht 
maar urgent probleem bij een grote klant gaat 
best voor op een bestelling van een kleine klant, 
zelfs al stond die laatste al een week ingepland in 
jouw systeem.”
Denken in functie van de klant, betekent ook den-
ken in het grotere geheel. “Besef goed dat klanten 
onrechtstreeks ook voor jouw loon instaan. Van 
zodra klanten overlopen naar een concurrent, kan 
dat nefaste gevolgen hebben voor jouw bedrijf.”

2. KEN JE MARKTWAARDE
Wat loononderhandelingen betreft, denk je ook 
best vanuit dat gemeenschappelijke doel. Wat kan 
jij het komende jaar ondernemen dat ervoor zorgt 

dat jij extra opbrengsten genereert voor jouw or-
ganisatie? “Een kleine technische interventie of 
een complexe, maar succesvolle, ingreep kan 
er al voor zorgen dat er tijdswinst gegenereerd 
wordt, en dus ook meer rentabiliteit. Zo vergroot 
jij de kans aanzienlijk dat je jouw loonsopslag bin-
nenhaalt. Voor wat, hoort wat, toch?”

3. HOE DOE JE JE WERK?
Vaak worden ook de zogenaamde soft skills on-
derschat: hoe je je werk doet. Bij meer technische 
profielen wordt er - zeker bij het solliciteren en bij-
voorbeeld in hun cv - vaak minder aandacht be-
steed aan dergelijke soft skills. “Terwijl dit vaak 
ook heel belangrijk is voor een werkgever”, oppert 
Rob Peeters, loopbaanbegeleider bij Passion for 
Work. “Ik denk bijvoorbeeld aan eigenschappen 
als  punctualiteit, samenwerking, leergierigheid of 
hulpvaardigheid.”

4. PRATEN HELPT
In het verlengde hiervan: als technicus kan je niet 
alleen je werk uitvoeren, je zal er ook over moe-
ten (door)praten. “Soms moet je durven schuiven 
in jouw workload. En moeten praten met collega’s 
uit andere afdelingen”, stelt Eva Buyck, die ook 
oproept om doordacht te communiceren. “Pas ge-
regeld jouw taalgebruik aan en filter die naarge-
lang de persoon die je voor je hebt: van operator 

tot CEO”, raadt ze aan. “Wanneer je bijvoorbeeld 
teveel vakjargon gebruikt tijdens een meeting met 
collega’s, kun je daarmee het tegenovergestelde 
effect bereiken.”

5. STA OPEN VOOR VERANDERINGEN
Veranderingen doorvoeren is sowieso al niet
evident, laat staan in afdelingen die al jarenlang 
punctueel volgens vaste schema’s en methodie-
ken werken. “Respecteer mensen in de werkwijze 
die ze tot op vandaag hanteren. Maar geef ook 
aan dat de wereld verandert”, raadt ze aan. Dat 
geldt ook voor  jezelf. Solliciteren gebeurt van-
daag per definitie online, net als jobbeurzen virtu-
eel gaan. Als je bijvoorbeeld echt van job wil ver-
anderen, is het digitale aspect een must. Ook op 
dat vlak is de wereld aan het veranderen.

William Visterin

Vijf gouden carrièretips 
voor techniekers

Gratis aanmelden/registratie
op jobbeurs.jobat.be
of via deze QR code

Op donderdag 1 april organiseert Jobat een 
virtuele jobbeurs voor alle profielen, op 3 juni 
voor werken in techniek en engineering.
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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.

Profi el: • 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.

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):

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

www.kloecknermetals.be

Zoekt voor de regio Vlaanderen een 10-tal

PROSPECTEURS - 
VERTEGENWOORDIGERS 

(m/v/x)
We zoeken:
-  Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van zelfstandigen, KMO’s en  

vrije beroepen
-  Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en verzorgd voorkomen
- Communicatief
- Vlot taalgebruik
- Commerciële feeling
- Leeftijd van ondergeschikt belang
- In bezit van wagen
- Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag per maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
-  Professionele opleiding en begeleiding
-  Voltijdse betrekking met bediendecontract
-  Aangename werksfeer
-  Zeer goede toekomstperspectieven met doorgroeimogelijkheden
-  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

Interesse? 
Mail dan uw uitgebreide CV met foto naar administratie@nsz.be  
t.a.v. de heer Rik Vervecken

De kennismaking

CPA is meer dan 30 jaar actief als 
professionele systeemintegrator voor 
industriële elektrische automatisering 
en productie-IT-projecten. Door 
middel van ondersteuning op het vlak 
van elektrotechnisch ontwerp, 
industriële automatisatie en 
industriële IT-projecten (o.a. MES), 
bieden zij totaaloplossingen. Met een 
team van een 35-tal experten 
realiseren zij vandaag een omzet van 
6 miljoen euro. Gezien het potentieel 
in de markt en de kwaliteit van hun 
oplossingen geloven zij rotsvast in 
hun groeipotentieel. Om deze groei 
richting te geven en te ondersteunen, 
zijn wij voor hen op zoek naar een:

 www.CP-A.be

RECHTERHAND BEDRIJFSLEIDER 
Analytisch denker met focus op procesoptimalisatie & algemeen management

De uitdaging: Als rechterhand bedrijfsleider is het jouw doel om mee de visie en missie van CPA 
voor de toekomst te bepalen: • Inventariseren, doorlichten en optimaliseren van de bestaande 
processen • (Verder) uitbouwen van een interne structuur, middenkader en een formele 
overlegstructuur • Analyseren van de financiële situatie van de organisatie als geheel en van de 
rendementen per deelactiviteit • Creëren van draagvlak voor en superviseren van de implementatie 
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

De perfecte match: • Master werk- en denkniveau met een goed begrip van de werking van 
een projectgebaseerde organisatie en een degelijke financiële background • Min. 5 jaar relevante 
leidinggevende ervaring, ervaring in de sector van automatisering of in (productie-)IT is een troef 
• Sterke empathische persoonlijkheid die samenwerking kan stimuleren • Analytische denker die 
structuur kan brengen en sterk is in procesmatig denken • Klantgericht, kritisch en ondernemend 
oog voor continue verbetering • Hands-on, flexibele mindset, ‘trekker’ die zich goed thuis voelt in 
een dynamische kmo

Het aanbod: • Je komt terecht in een onderneming die haar medewerkers oprecht waardeert en 
begrijpt • Je krijgt de kans om mee te bouwen aan de verdere groei en professionalisering van 
dit mooie bedrijf • Je kan rekenen op de samenwerking met ervaren professionals • Naarmate 
je ervaring en het wederzijds vertrouwen groeien, krijg je meer verantwoordelijkheden en zijn er 
doorgroeimogelijkheden

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs op 011 36 10 61         www.motmansenpartners.be 

Klaar om te groeien?  Solliciteer online via liesbeth.vandenrijt@motmansenpartners.be of 
reageer.motmansenpartners.be. De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE 
IN ZEE GAAT.

Kortrijk 
Vaartstraat 25 

056 225 880

Gent 
Kortrijksesteenweg 1099 

093 108 339

www.aanwervingshuis.be

info@aanwervingshuis.be



Schrijf je nu gratis in: 

www.jobat.be/virtuelebeurs

Volg onze live sessies met gratis
carrièreadvies & coaching:
•  Jezelf positioneren als sterk 

merk op de arbeidsmarkt – 
Better Minds at Work

•  Hoe zet je zelfverzekerd je 
volgende stap? - Bureaustroom

•  Hoe vind je een job die écht bij 
je past? - VDAB

•  Hoe overleef je een video 
interview? – Passion for Work

•  10 signalen die erop wijzen dat 
je in de juiste job zit – A-Lissome 14:00 - 19:00

1 april 2021     

Scan me en ontvang 
je gratis toegangsticket!

Kom solliciteren bij deze bedrijven!



Werken aan een duurzaam milieu, elke dag!
Met 46 vestigingen is SUEZ een toonaangevend 
afvalverwerkingsbedrijf in België. Zo’n 1.900 SUEZ-collega’s 
zetten zich dagelijks in voor een veilig en duurzaam afval- en 
materialenbeheer voor meer dan 55.000 klanten. Jij binnenkort ook?

Bij SUEZ werk je niet alleen aan een betere toekomst voor onze planeet, maar ook voor 
jezelf! Tijdens je carrière bieden wij jou veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen 
en steeds verder te kunnen groeien. Daarnaast geniet je ook van werkzekerheid en een 
interessant verloningspakket met tal van extra voordelen! 

Benieuwd? Wij zoeken momenteel:

Oost-Vlaanderen
• Heftruckchauffeur 2PL - Desteldonk
• Chauffeur CE - Desteldonk
• Business Administration Officer Billing (Parttime) - Desteldonk
• Insurance & Claims Handler (Parttime) - Desteldonk
• Sales Support Officer Gevaarlijk Afval - Desteldonk
• Account Manager
• …

Antwerpen
•  Chauffeur CE + ADR (Gevaarlijk Afval)   

- Luithagen
• Chauffeurs C/CE – Luithagen 
• Chauffeur C – Kontich 
• Chauffeur C/CE - Beerse
• Onderhoudsmechanieker - Luithagen
• Technical Services Coordinator - Luithagen
• …
 
En wat bieden wij jou?
•  Een job om trots op te zijn: samen werken we aan 

een schonere planeet!    
•  Een verantwoordelijke functie in een dynamisch 

bedrijf, waar jouw veiligheid een prioriteit is. 
•   Echte werkzekerheid in een essentiële sector: we 

willen voor de lange termijn met je samen werken!   
•  Een degelijke interne opleiding binnen een 

internationale groep. 
•   Veel extra voordelen: maaltijdcheques, 

hospitalisatieverzekering, extra verlofdagen, …
•  Tijd en ruimte voor FUN!

Solliciteer nu via www.suez.be!

KOM BIJ ONS TEAM EN MAAK ECHT HET VERSCHIL!
 
Lig je wakker van het klimaat, is het welzijn van mensen voor jou 
belangrijk, of ben je een urban explorer met brains, maar kan je je ei 
niet kwijt, neem dan zelf het heft in handen en gebruik je overtuiging en 
talent in een job bij ABESCO. 

Wij zoeken immers gedreven 

milieucoördinatoren, 
preventieadviseurs, 

veiligheidscoördinatoren en 
asbestdeskundigen 

die onze klanten dagelijks overtuigen 
door hun kennis en enthousiasme. 

Je kan rekenen op een compleet loonpakket inclusief bonus en vooral 
een fijne werkomgeving met ruimte om je verder te ontplooien. 

Aarzel niet en neem contact op met Sandrina 
(sandrina.vandenberghe@abesco.be of 0474 98 88 00). 

PROCTER & GAMBLE MECHELEN ZOEKT TECHNISCHE TALENTEN
Procter & Gamble Mechelen – Wie zijn ze? 
Procter & Gamble is een wereldwijde producent van een zeer uitgebreid gamma aan 
consumentenproducten zoals Dreft, Gillette, Pampers... In Mechelen produceren we de 
vaatwastabletten. Dit is een sterk groeiende markt, dus hebben we hiervoor heel wat 
hulp nodig. Wij hechten zeer veel belang aan veiligheid en bieden naast een competitief 
salarispakket ook zeer veel doorgroeimogelijkheden. Ben jij gemotiveerd om in een 
internationale omgeving te werken rondom collega’s die net zoals jij gepassioneerd zijn 
door techniek? 
Aarzel dan niet en ontdek snel onze vacatures via de bovenstaande QR-code of op onze 
site: https://blog.nl-be.pg.com/p/jobs.html  of stuur je CV door naar mechr.im@pg.com

GEMOTIVEERD TECHNISCH OPERATOR
- Productieproces vlot laten verlopen
- Preventief onderhoud en kwaliteitscontrole
- Snel en nauwkeurig reageren op problemen

GEDREVEN OPERATOR MECHANICAL SHOP
- Mechanisch werk: draaien, boren, frezen, ...
- Productieproces ondersteunen
- Preventief onderhoud

ENTHOUSIASTE HEFTRUCKCHAUFFEUR
- Vrachtwagens laden en lossen
- Logistieke ondersteuning
- Onderhouden van voertuigen en magazijn 

DYNAMISCHE ELEKTROMECHANIEKER/ 
POWER, CONTROLS & INFORMATION 
SYSTEMS TECHNIEKER 
- Problemen oplossen in geval van panne
- Interventies uitvoeren op automatische aansturingen
- Onderhoudsactiviteiten
- Troubleshooting bij problemen met servers (IT)

GEPASSIONEERDE KWALITEITSVERANTWOORDELIJKE
- Opvolgen van dagelijkse kwaliteits resultaten
- Ondersteuning geven bij onderzoek van kwaliteitsdefecten
- Key user van digitale kwaliteitssystemen

Elke dag tevreden klanten, daar streven 
we naar. En dat loont! Door de snelle 
groei van ons ledenaantal zoeken we 
nieuwe collega’s. Groei je met ons mee?
De VoorZorg provincie Antwerpen zoekt:

MAATSCHAPPELIJK WERKERS
Je vergroot de zelfredzaamheid van onze leden maximaal waarbij je 
vooral inzet op persoonlijke begeleiding. Je krijgt veel ruimte om je job 
gevarieerd in te vullen.
Je zorgt voor een kwaliteitsvolle, cliëntgerichte dienstverlening en handelt 
dossiers volledig en correct af. 

FRONTDESKMEDEWERKERS
Je bent het eerste aanspreekpunt in onze ziekenfondskantoren. Elke 
dag help je onze leden met  hun dossier. Je zoekt naar oplossingen voor 
uiteenlopende problemen. Een afwisselende job, vol boeiende mensen en 
verhalen. Uiteraard staat een team van experten achter je en krijg je eerst 
een grondige opleiding. 

MEDEWERKERS E-SERVICE
Hou je van contact met leden, afgewisseld met een portie administratie? 
Dan verwelkomen we je graag als onze nieuwe collega op de dienst 
e-Service. Dankzij jouw full service-dienstverlening via telefonische, 
schriftelijke of elektronische weg zorg je ervoor dat de leden optimaal 
genieten van hun rechten.

ADMINISTRATIEVE PROFIELEN 
Je volgt dossiers op van A-Z. Indien nodig schrikt het je niet af om contact 
op te nemen met zorgverstrekkers of leden. De woorden nauwkeurig, 
enthousiasme en leergierig zijn op jouw lijf geschreven. 

Wil jij ook net dat stapje verder gaan voor onze leden? Een 
afwisselende job? Elke dag nieuwe verhalen en boeiende 
mensen om je heen? Neem dan zeker contact met ons op 
tijdens de Jobbeurs van Jobat op 1 april. 

Onze actieve vacatures kan je terugvinden op www.werkenbijdevoorzorg.be



Work Wizards is een nieuw uitzendkantoor dat talent laat 
bruisen. Om onze dienstverlening verder op de kaart te zetten, 
zoeken we een ondernemende collega met een gezonde 
start-upmentaliteit.

Solliciteer meteen via 
www.workwizards.be/interne-vacatures

Let the magic work.Part of

Offi  ce Manager
Voor ons nieuwe kantoor in Antwerpen

 Heb je ervaring in de sector?
 Wil je met passie meebouwen aan ons nieuwe verhaal?
 In een leuke en warme werkomgeving met toffe collega’s?

Dan ben jij onze match.

Ontdek hier de job van 
Project Manager

bij  ENGIE

Iets voor jou?
Ga naar www.jobat.be en zoek op 
ENGIE

“Van de schoolbanken kwam 
ik meteen bij ENGIE terecht. 

Ik startte onder de vleugels van een
ervaren Project Manager. ENGIE gaf 
me intussen de kans om een bijkomen-
de opleiding industriële koeling te vol-
gen. Stilaan groeide ik door en nu ben 
ik Operation Manager binnen onze 

afdeling. In elke fase stond er een 
collega voor me klaar als ik vastliep. 
Een probleem op de werf? Mijn colle-
ga sprong in de auto en samen werk-
ten we een oplossing uit. Dat kan wel 
tellen qua werksfeer. Daaraan merk je 
dat we werken als een team, niet als 
een verzameling losse individuen.”

KANSEN BINNEN DE
ENGIE-GROEP
“Binnen onze groep zijn er zeer veel 
opportuniteiten om door te groeien, 
verticaal of horizontaal. Ik vind dat 
een enorme kracht. Dat komt door 
de grootte: bij ENGIE zijn 10.000 col-
lega’s actief in techniek en enginee-
ring. Maar het heeft vooral ook te ma-
ken met de filosofie van het bedrijf. 
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? 
Dan zijn er binnen de ENGIE Groep
zoveel mogelijkheden dat je niet 
ergens anders heen moet. Twee 
van mijn teamleden stapten over 
van de koeling bij industriële klan-
ten naar de koeling in de diensten-
sector en de kantoorgebouwen. Zo 
blijven die medewerkers én hun ken-
nis binnen de groep, maar kunnen 
ze toch proeven van een andere job. 
Die troef kunnen niet veel bedrijven 
voorleggen.”

ZEER BOEIEND EN
INNOVEREND
“Ik vind ENGIE een zeer vooruitstre-
vend bedrijf. We vertrekken altijd 
vanuit de noden van de klant en be-
denken een oplossing die daaraan 
voldoet. Klanten die dat willen, hel-
pen we aan de meest energiezuini-
ge en -efficiënte totaaloplossingen. 
Zo koppelen we zonnepanelen aan 
een koelinstallatie met een hoog 
rendement en een natuurlijk koude-
middel. Eventueel voegen we er ook 

nog batterijen en een systeem voor 
warmterecuperatie aan toe. Wij leve-
ren de service voor dat hele plaatje. 
Dat is zeer boeiend en innoverend.”

TEAM BESLIST ZELF
OVER DE AANPAK
“Wat me in mijn job aanspreekt, is 
dat ik niet werk vanuit een strikt ta-
kenpakket. Ik heb doelstellingen, 
maar bepaal zelf het pad dat ik volg. 
Ook binnen mijn team werken we zo. 
Sinds kort doen wij ook zelf de ver-
koop. De manier waarop we dat aan-
pakken, werd ons niet van bovenaf 
opgelegd. We hebben dat binnen 
het team afgesproken. Die werkwijze 
bevordert de groepssfeer.”

Vind je het verhaal van Geert 
inspirerend? ENGIE kan ook jou 
laten groeien, op je eigen ritme 
en volgens jouw ambities!

Werken bij ENGIE, dat betekent oplossingen zoeken voor de 
uitdagingen van de energietransitie. Technieker, Engineer of 
Manager: elke medewerker krijgt binnen het bedrijf volop 
kansen om de eigen loopbaan vorm te geven. Dat vertelt 
Geert Bogaerts, Operation Manager binnen de afdeling 
Industrial HVAC & Cooling Solutions North.

“Een nieuwe uitdaging
vind je gewoon bij ENGIE”

AANGEBODEN DOOR ENGIE

Word de  
sterkhouder
van den ALDI

Kom werken in onze winkels  
en doe waar je goed in bent 
 
Goesting om je handen uit de mouwen te steken in den ALDI 

om de hoek? Top! Wij zijn op zoek naar echte doeners om onze 

klanten nóg beter te helpen in de winkel. Je krijgt niet alleen 

een topteam rond jou, maar ook een heel gevarieerde job. Want 

bij ALDI kan je je talenten gebruiken om elke dag het verschil 

te maken. Samen met alle andere #ToppersVanDenALDI.

Werken in onze winkels? 
Ga naar aldi.be/jobs



ARCHITECTEN en INGENIEURSBUREAU zoekt

IN HET KORT

Afdelingshoofd Architectuur

Afdelingshoofd Stabiliteit

Ingenieur Technieken

Antwerpen centrum

Modern kantoor

Uiteenlopende projecten

Werksfeer +++

Investeren in personeel 

Gerichte opleidingen

MobiliteitsMobiliteitsbudget

WWW.OSQB.BE

werft aan

Mechelsesteenweg 388
2500 Lier 

T 015 30 67 83

Bij interesse kan u een CV 
doorsturen naar :

directie@janssens-alusystems.be

Aluminium schrijnwerker
voor binnendienst

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

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

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

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 fi nancieel en economisch beleid organiseer en begeleid je
zelfstandig projecten in de ruime economische en fi nanciële sfeer. Je onderhandelt commer-
cieel (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 fi nanciële beheer uit, stelt een begroting op van
exploitatie- inkomsten/uitgaven met toetsing aan de realiteit en je bent in staat fi nanciële voor-
uitzichten op lange termijn op te stellen.

PROFIEL: • bachelor- of masterdiploma in een fi nancieel-economische richting (handelsinge-
nieur/master toegepaste economische wetenschappen/accountant of gelijkwaardig) • minimum
5 jaar werkervaring waarbij economische/fi nanciële 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 Offi ce • rijbewijs B.

AANBOD: • verloning volgens de barema’s van lokale besturen (relevante anciënniteit kan 
worden opgenomen) • uitgebreid pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, fi etsvergoe-
ding of vergoeding woon-werkverkeer, groepsverzekering aan vullend pensioen, hospitalisa-
tieverzekering, 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.

www.thefuturealliance.com

Jouw kandidatuur wordt confi dentieel en exclusief door
The Future Alliance behandeld.

The Future Alliance – gecertifi ceerd door Federgon
MANAGEMENT
SEARCH & SELECTION

BEN JIJ DE TECHNIEKER SERVICE & ONDERHOUD

DIE IN DIT PLAATJE PAST?

Wij zoeken techniekers in:

Antwerpen / Gent / West-Vlaanderen

Henegouwen / Namen

STILL N.V.

Vosveld 9, B - 2110 Wijnegem

    +32 3 360 62 00

www.still.be/jobs  info@still.be

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE IN ZEE GAAT.

Kortrijk   |   Vaartstraat 25   |      056 225 880

Gent   |   Kortrijksesteenweg 1099   |      093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be



#samendoen

Jaarlijks kiezen meer dan 200 jonge, enthousiaste talenten 
voor een job bij Colruyt Group. En daar hebben ze alle reden 
toe. Meewerken aan innovatieve en duurzame projecten, 
initiatief nemen en impact maken, meteen van bij de start. 
Het hoort er allemaal bij!

Heb je al ervaring? Ook dan krijg je alle kansen om je stempel 
te drukken en écht een verschil te maken. Of het nu is als 
analyst, teamleader, marketeer, winkelmedewerker, aankoper 
of projectmanager … Bij Colruyt Group vind je de rol die bij je 
past.

Bekijk onze vacatures op jobs.colruytgroup.com en 
bezoek ons op de Jobat-jobbeurs op donderdag 1/04.

Starter of 
professional? 
Werk samen met ons aan de 
duurzame groei van morgen 

WE ARE LOOKING 
FOR NEW TALENTS.

PROJECT MANAGER 
“Get ready for the ride of your life.” 

Why?  
U bent ondernemend, leergierig en gepassioneerd door vastgoed. 

What? 
Projectmanager voor renovatie -en/of nieuwbouwprojecten:
• 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.
•  U bent intelligent, een harde werker en u steekt de handen uit de mouwen.
• Groeiperspectieven als medevennoot.
• Ervaring niet vereist, passie wel!

Interesse? 
Stuur dan uw CV en motivatiebrief naar info@made.estate

WWW.MADE.ESTATE

zoekt een (m/v)

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT B1-B3
met een contract van onbepaalde duur, in voltijds dienstverband  
(38/38 uur), met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 
Als maatschappelijk assistent werk je onder leiding van het diensthoofd sociale dienst 
en draag je bij tot de maatschappelijke dienstverlening die het OCMW aanbiedt. Je bent 
het aanspreekpunt voor hulpvragers, met wie je samen een integratieparcours opzet, 
uitbouwt en doorloopt. Hierbij heb je aandacht voor de verschillende facetten van de 
dienstverlening en bied je hulp op maat. Verder werk je samen met interne en externe 
partners aan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.

PROFIEL
Je bent een hulpvaardig en integer persoon met de nodige dosis empathie. Daarnaast 
beschik je over een sterk analytisch vermogen en heb je zin voor synthese. Je 
formuleert de zaken zowel mondeling als schriftelijk op een heldere manier en je past 
je communicatie aan de hulpvrager aan. Bovendien weet je met conflictsituaties om te 
gaan. Je stelt je dynamisch en professioneel op binnen het team, maar kan evengoed 
zelfstandig werken. Ervaring in een OCMW-context is een bijkomende troef. 

VERDERE INFORMATIE
Je bent titularis van een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel 
van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma, of van een diploma 
van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma. Een 
informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht 
van de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. vind je terug op de website.
Schoolverlaters worden toegelaten tot de selectieprocedure mits voorlegging van een 
studiebewijs, het vereiste diploma dient voorgelegd te worden op het moment van 
indiensttreding. 

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 
Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel uit het strafregister en 
een kopie van je diploma aan de personeelsdienst uiterlijk op 22 april 
2021. Je verstuurt je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of 
geeft deze af tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst, t.a.v. 
het vast bureau, Molenstraat 
5 te Rijkevorsel. Je kunt je 
kandidatuur ook per e-mail 
indienen.

03 340 00 13 (14)
job@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info



Word de  
sterkhouder
van den ALDI

Kom werken in onze winkels  
en doe waar je goed in bent 
 
Goesting om je handen uit de mouwen te steken in den ALDI 

om de hoek? Top! Wij zijn op zoek naar echte doeners om onze 

klanten nóg beter te helpen in de winkel. Je krijgt niet alleen 

een topteam rond jou, maar ook een heel gevarieerde job. Want 

bij ALDI kan je je talenten gebruiken om elke dag het verschil 

te maken. Samen met alle andere #ToppersVanDenALDI.

Werken in onze winkels? 
Ga naar aldi.be/jobs

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 voor ingenieurs      

Van techniek tot sales:  jobs op virtuele beurs

De voordelen van een virtuele jobbeurs 
liggen voor de hand. Je kan contact op-
nemen met de bedrijven uit je interes-
se en regio, vermits zo’n virtuele beurs 
heel Vlaanderen en Brussel bestrijkt.  Je 
kan op voorhand meerdere sollicitatie-
gesprekken met hr-verantwoordelijken op 
één dag inplannen én je krijgt onmiddel-
lijk feedback. En natuurlijk gebeurt dit al-
les coronaproof en dus van thuis uit. De 
spreekwoordelijke verplaatsing beperkt 
zich van je zetel of keukentafel naar je 
laptop (of smartphone).

WEBINARS
Welke werkgevers doen mee aan de 
jobbeurs van Jobat? “Dat zijn er enkele 
tientallen. En uit diverse sectoren”, bena-
drukt Maikel Van Geert, B2B event ma-

nager bij Jobat. Hij wijst op namen als 
Aldi, Colruyt Group, Brico Plan-It, Bekaert,
La Lorraine, Vivaldis, Ladbrokes, Abesco 
en Easykit.
Opvallend is de goed gevulde webinar-
planning, een aanbod waarmee de initia-
tiefnemers ook de eerder passieve werk-
zoekende, of gewoon geïnteresseerde, 
willen aantrekken. “De sprekers daar zijn 
divers: van VDAB, Passion for Work tot 
Better Minds at Work. Zij brengen webi-
nars over personal branding, jezelf verko-
pen in een sollicitatiegesprek, hoe je een 
videosollicitatie overleeft of hoe je je kan 
oriënteren op de arbeidsmarkt”, aldus Van 
Geert. “VDAB verzorgt tijdens de beurs 
ook een live coaching en carrièrehulp.”  
(WiVi)

Op 1 april in de namiddag organiseert Jobat een virtuele jobbeurs met tientallen deelnemende bedrijven, goed voor honderden 
jobs. Al is de beurs - door het uitgebreide aanbod aan webinars - ook bedoeld voor de minder actieve werkzoekende.

Donderdag 1 april
van 14 tot 19 uur

Gratis aanmelden/registratie
op jobbeurs.jobat.be

Gezocht: m/v/x  
die zich als een vis 
in het water voelt

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:

REDDER-LESGEVER
(Graad Cv – voltijds – contractueel –  

aanleg wervingsreserve)
 Profiel Je staat in voor de veiligheid van de bezoekers door 

toezicht te houden op de activiteiten in en rond stedelijk 
zwembad De Kimpel. Je zorgt ervoor dat de bezoekers 
zich welkom voelen en werkt samen met scholen 
en verenigingen. Verder zorg je er mee voor dat het 
zwembad correct onderhouden wordt. In deze functie 
wordt ook weekendwerk verwacht.

 Diploma  Je bent in het bezit van een diploma secundair 
onderwijs, een Hoger Reddersbrevet en een actueel 
bijscholingsattest. 

  Heb je geen diploma secundair onderwijs? Indien je 
slaagt voor een bijkomende capaciteitstest, kan je 
alsnog deelnemen aan de procedure op voorwaarde 
dat  je in het bezit bent van een Hoger Reddersbrevet 
en een actueel bijscholingsattest.

 Loon  Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante 
ervaring en anciënniteit) tussen 1.965,87 en 3.598,06 
euro, aangevuld met extralegale voordelen.

Solliciteren kan uiterlijk tot 19 april 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 
functiekaart op www.bilzen.be.



www.limburg.be/vacatures
#limburgbevacatures 

provincie Limburg
Universiteitslaan 1

BE-3500 Hasselt
limburg.be/vacatures

Wil jij meewerken aan de uitbouw 
van het provinciale bestuur?  
Wij zoeken dynamische collega’s  
om ons team domeinwachters  
in Bokrijk te versterken! 

Hoofdwachter Bokrijk
- Diploma secundair onderwijs of gelijkgesteld
- Minimum 3 jaar relevante beroepservaring
- Statutair – voltijds 
- Brutomaandwedde: minimum 2 717,41 en maximum 4 250,94 euro 

Wachter Bokrijk 
(AANLEG WERVINGSRESERVE – 1 FUNCTIE VACANT)
- Diploma secundair onderwijs of gelijkgesteld
- Contractueel – voltijds 
- Brutomaandwedde: minimum 2 018,10 en maximum 3 598,07 euro

Ons aanbod
- De kans om een cruciale en unieke rol te spelen voor Bokrijk
- Maaltijdcheques
- 35 vakantiedagen
- Hospitalisatieverzekering
- Multidisciplinaire werkomgeving
- Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
- Aantrekkelijke pensioenregeling

Specifieke deelnemingsvoorwaarden voor beide functies
- Je hebt een erkenning als bijzondere veldwachter (koninklijk besluit van  

10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters). 
Heb je nog geen erkenning, dan moet je deze zo snel mogelijk na de 
indiensttreding behalen en uiterlijk binnen een termijn van één jaar. De termijn 
begint te lopen bij de start van de basisopleiding bijzondere veldwachter, 
aangeboden door de politiescholen PLOT, PIVO of Vesta.   

- Je bent Belg. 

Surf naar www.limburg.be/vacatures voor meer informatie over de functies  
en de selectieprocedures of neem contact op via vacatures@limburg.be of  
tel. 011 23 78 37.

Is één van deze jobs op jouw lijf geschreven?
Bezorg dan uiterlijk 19 april 2021 jouw motivatiebrief, cv, een kopie van jouw 
diploma en een kopie van jouw identiteitskaart aan de Directie HRM,  
vacatures@limburg.be. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Ontdek je job bij de provincie Limburg!
Wil je samenwerken met toffe collega’s? Sta je met plezier Limburgers te woord? 
Wil je groeien in je functie? Wil je een stempel drukken op Limburg? Dan is werken 
bij de provincie Limburg of één van haar instellingen zeker iets voor jou! 

We selecteren op basis van je competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, 
etnische afkomst, geloof of fysieke beperking.

Wil je samenwerken met een enthousiast team van professionals? En dit 
in een boeiende, internationale werkomgeving, gedreven door innovatie 
en techniek? Met ruimte voor jouw professionele ontwikkeling? 

Dan is werken voor de ALRO GROUP jouw ding! 

We zijn op  zoek naar:

Natlakspuiter 
Process Engineer  
Project Engineer 

Manager Logistiek & Sequence 
Onderhoudstechnieker 
Productiemedewerker

Je kan ons vinden op de Virtuele Jobbeurs van Jobat op 
donderdag 1 april van 14u00 – 19u00!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wil je samenwerken met een enthousiast team van professionals? En dit in een 
boeiende, internationale werkomgeving, gedreven door innovatie en techniek? 
Met ruimte voor jouw professionele ontwikkeling? 

Dan is werken voor de ALRO GROUP jouw ding!    

We zijn op zoek naar: 

Natlakspuiter  Manager Logistiek & Sequence 

Process Engineer  Onderhoudstechnieker 

Project Engineer  Productiemedewerker 

Je kan ons vinden op de Virtuele Jobbeurs van Jobat op donderdag 1 april van 
14u00 – 19u00! 

 

 
                          Alro Group                               www.Alro-Group.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wil je samenwerken met een enthousiast team van professionals? En dit in een 
boeiende, internationale werkomgeving, gedreven door innovatie en techniek?
Met ruimte voor jouw professionele ontwikkeling? 

Dan is werken voor de ALRO GROUP jouw ding!    

We zijn op zoek naar: 

Natlakspuiter  Manager Logistiek & Sequence 

Process Engineer  Onderhoudstechnieker 

Project Engineer  Productiemedewerker 

Je kan ons vinden op de Virtuele Jobbeurs van Jobat op donderdag 1 april van 
14u00 – 19u00! 

                           Alro Group                               www.Alro-Group.be 

Algemeen coördinator
Functie: • Je bent verantwoordelij k voor de uitvoering van het algemeen en zakelij k beleid.
 • Je staat in voor het personeelsbeleid: selecteren, aansturen, opvolgen en evalueren van het 
personeel. • Je coördineert de dagelij kse werking in samenwerking met de coördinatoren. • Je 
bent verantwoordelij k voor het fi nancieel en administratief  beleid. • Je onderhoudt de externe 
contacten. • Je rapporteert aan de voorzitter en de bestuursorganen.

Profi el: • Je hebt affi  niteit met de doelgroep. • Je kan het bedrij fseconomische verzoenen met 
de sociale doelstelling van de organisatie. • Je bent organisatorisch onderlegd. • Je hebt een 
bachelor- of masterdiploma, bij  voorkeur in een sociaal-economische richting.

Aanbod: • Boeiende functie met veel variatie en verantwoordelij kheid. • Verloning conform 
PC 327.01, rekening houdend met opleiding en ervaring. • 13de maand. • Maaltij dcheques. 

• Hospitalisatieverzekering.

Hebe en M-plus, beide 
gelegen in Maasmechelen, zij n 
maatwerkbedrij ven die samen werk 
bieden aan een 80-tal personen 
met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Hebe is actief in het 
groenonderhoud en M-plus in hout- 
en metaalbewerking en verpakking. 
Zonder de sociale doelstelling uit 
het oog te verliezen, gebeurt het 
werk op een bedrij fseconomische 
manier. Momenteel zij n we op zoek 
naar een:

Mail je motivatiebrief en cv vóór 19 april 2021 naar directie@vzwhebe.be. We garanderen een 
discrete behandeling. Voor meer informatie, bel naar Tjeu Nij sten (089 77 97 29).

Interesse?

Hebe en M-plus,  Boorsemstraat 2,  3630 Maasmechelen



Pleegzorg Limburg vzw biedt sociaalpedagogische hulp aan 
kinderen, jongeren en volwassen personen die voor een bepaalde 
tijd niet in hun eigen gezin kunnen wonen. Wij zorgen ervoor dat 
zij ondergebracht worden bij pleegzorgers. Onze aanpak vertrekt 
vanuit talenten en mogelijkheden van medewerkers, cliënten en 
pleegzorgers.

Voor begeleidingsopdrachten in Limburg zijn we op zoek naar 

PLEEGZORGWERKER CULTUURTEAM 
Het cultuurteam begeleidt pleegzorgsituaties van pleegkinderen/jongeren, ouders en pleegzorgers van 
allochtone afkomst. De opvang ondersteunen van niet begeleide minderjarige vluchtelingen binnen 
pleeggezinnen behoort ook tot het takenpakket van dit team.

WAT DOE JE:
• Verantwoordelijkheid nemen voor de begeleiding aan huis (pleegkinderen/jongeren, ouders en 
pleegzorgers, voogden van niet begeleide minderjarige vluchtelingen). Hiervoor beschik je, indien nodig, 
over budget om met tolken te werken. • Meewerken aan de sensibilisering van pleegzorg en werving 
van pleegzorgers. • Administratieve taken ivm de pleegzorgopdracht.  • Deelnemen aan intern en 
extern overleg m.b.t. de pleegzorgsituatie

JOUW TROEVEN:
• Bachelor diploma in het sociaal werk of in een sociaal pedagogische richting. • Minimaal 3 jaren 
relevante werkervaring in de hulp- en dienstverlening. • Verbinding kunnen maken en samenwerken 
met cliënten, pleegzorgers en collega’s. • Kwaliteitsvol en klantvriendelijk kunnen werken. • Open 
communiceren. • Autonoom kunnen werken en verantwoordelijkheid opnemen. • Kunnen plannen en 
organiseren, een standpunt kunnen innemen. • Een sterke emotionele draagkracht en een flexibele 
instelling. • Affiniteit hebben met de doelgroep en willen werken met tolken. • Bereidheid om actief te 
zijn in geheel de provincie en tot avondwerk. • Rijbewijs B en beschikking over eigen wagen. 

WE BIEDEN JOU:
• Een contract voor onbepaalde duur, 80% of voltijds. • Een maandloon volgens barema B1C 
(pc.319.01), berekend volgens anciënniteit. • Aanvullende voordelen: maaltijdcheques, extra 
legale verlofdagen, flexibele uurregeling, thuiswerk. • Een uitdagende en gevarieerde functie met 
verantwoordelijkheden in een dynamische werkomgeving. • Coaching en opleiding. • Standplaats 
centraal in Limburg: Welzijnscampus in Genk.

INTERESSE:
Solliciteren kan per mail uiterlijk op 11 april 2021 naar sollicitaties@pleegzorglimburg.be.
De eerste selectie gebeurt op basis van de sollicitatiebrieven. De weerhouden kandidaten worden 
uitgenodigd voor een eerste gesprek op 15 april. 
Voor meer informatie kan je telefonisch contact opnemen op het nummer 089/84.07.60.
Het functieprofiel vind je op  www.pleegzorglimburg.be. 

Werken bij Maasmechelen, dat is werken voor een multiculturele en 
levendige gemeente, omringd door mooie natuur. Ruim 6oo collega’s 
zetten zich dagelijks in om onze ambities voor Maasmechelen waar 
te maken. Deel je kennis en draag je steentje bij aan de groei van ons 
bestuur! Zie jij jezelf in een van deze functies?

Wij zijn op zoek naar jou! 

Jurist/diensthoofd secretariaat
Voltijds - A1a-A2a

Jurist noodplanning,  
GAS en handhaving
Voltijds - A1a-A2a

Diensthoofd bibliotheek
Voltijds - A1a-A2a (masterdiploma of 5 jaar relevante 
beroepservaring)

Stafmedewerker bibliotheek
Voltijds - B1-B3

Interesse?  
Surf naar www.maasmechelen.be/vacatures 
voor meer informatie.

Stad Genk als werkgever selecteert op basis 

van je competenties, niet op basis van leeftijd, 

geslacht, etnische afkomst, geloof of handicap. 

Stad en OCMW Genk vormen samen het moderne, dynamische en 
ambitieuze bestuur van een fascinerende, kleurrijke stad die constant 
evolueert, nieuwe plannen realiseert en altijd naar de toekomst kijkt. 
Werken bij ons betekent werken in een grote organisatie met meer dan 
1000 collega’s, actief in een brede waaier aan functies. Stap je in ons 
verhaal, dan ga je voor een boeiende loopbaan met veel mogelijkheden 
en interessante arbeidsvoorwaarden.

DIRECTEUR GENKSE ACADEMIE 
VOOR BEELDENDE KUNST & MEDIA
GA voor Kunst – de Genkse Academie voor Kunst – bestaat uit twee dynamische 
academies met de blik op de toekomst. In een stad die voluit kiest voor 
talentontwikkeling en voor creativiteit nemen zowel GA voor Muziek, Woord & Dans 
als GA voor Beeldende Kunst & Media een belangrijke rol op. Stad Genk zoekt een 
artistiek-pedagogisch directeur voor de Academie voor Beeldende Kunst & Media. 

Ben jij een veelzijdige manager die de kunst beheerst om deze academie een eigen 
gezicht te geven en naar de toekomst te leiden? Heb je belangstelling voor en 
kennis van materialen en technieken, gebruikt in de beeldende kunst? Heb jij het 
talent om het lerarenteam pedagogisch te begeleiden en de samenwerking met de 
Genkse Academie voor Muziek, Woord & Dans te versterken? Ben je bovendien 
bereid om met de academie ook het stedelijke cultuurbeleid mee in te kleuren? 
Dan verwachten wij jouw kandidatuur!

JE PROFIEL? 

Je beschikt over een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor 
dit ambt. De link naar de lijst van deze bekwaamheidsbewijzen en de algemene 
decretale  en aanvullende voorwaarden vind je terug op www.genk.be/vacatures.

MEER INFO?

Raadpleeg zeker onze website www.genk.be/vacatures voor meer info over deze 
vacature, de functiebeschrijving, ons aanbod, de aanwervingsvoorwaarden en de 
sollicitatielink.

KOM NAAR ONS JOBINFOMOMENT!

Neem vrijblijvend deel aan ons JOBINFOMOMENT en maak kennis met ons, 
het takenpakket of stel je vragen. Omwille van de coronamaatregelen vindt 

dit  jobinfomoment online plaats op 1 april 2021 om 19 u. via “Teams”. 
Graag inschrijven voor deelname ten laatste op 31 maart 2021 

via werving@genk.be. 

Geldig solliciteren met cv, motivatiebrief en een kopie van het diploma ten laatste op 
16 april 2021 om 12 u. via de link op onze website.

STAD & OCMW 
GENK



BEN JIJ DE TECHNIEKER SERVICE & ONDERHOUD

DIE IN DIT PLAATJE PAST?

Wij zoeken techniekers in:

Antwerpen / Gent / West-Vlaanderen

Henegouwen / Namen

STILL N.V.

Vosveld 9, B - 2110 Wijnegem

    +32 3 360 62 00

www.still.be/jobs  info@still.be

JIJ BENT EEN ECHTE BESTSELLER:

Je bent commercieel sterk en weet als geen ander de verwachtingen van 
de klant om te zetten in concrete verkoop. Ervaring in het boekenvak is 
een mooie troef. Een fi nanciële mede-investering in onze winkel schrikt 
je niet af.
Je kan meespreken over de nieuwste romans en thrillers en dankzij je 
brede interesse in cultuur en actualiteit kan je je aanbod optimaliseren.
Je bent communicatief vaardig, sociaalvoelend, empathisch en klant-
vriendelijk.

 Je werkt snel en bent sterk in organisatie en administratie.

 WIJ BIEDEN JOU:

 Een inspirerende werkomgeving, een bron van kennis en informatie.
 Een aangename en opbouwende samenwerking met een groeiende en 

solide onderneming.
 Een opleiding die je een vlotte start als zelfstandige verzekert + blijvende

ondersteuning vanuit de hoofdzetel.

Droom je ervan een eigen winkel te beheren? 
Voor onze Standaard Boekhandel in Leopoldsburg zijn we op 
zoek naar een uitgelezen zelfstandig uitbater (m/v/x). 
Goesting om mee te schrijven aan dit succesverhaal?

SOLLICITEER NU
www.standaardboekhandel.be/werken-bij-ons
Wij zien je kandidatuur met belangstelling tegemoet!

ZELFSTANDIG UITBATER
Standaard Boekhandel 
Leopoldsburg

 
          
Diabeton NV uit Houthalen gespecialiseerd in bouwkunding, industrieel onderhoud, machinefunderingen in gew. 
beton , frezen, schuren, polijsten, boren, vloerzagen, wandzagen, kabelzagen, verankeringen, warme 
voegvulling, herstellen van rioleringen en putten, wegenis, parkings, pompen krimpvrije beton en stabiliseren van 
constructies. 

Wegens uitbreiding op de Belgische markt en extra toekenningen van diverse werven voor de volgende jaren 
zoals sluizen, verbreden van bruggen voor tramverkeer en tunnels zijn wij op zoekt naar :  

Gemotiveerde arbeiders met ervaring in de bouw of industrie 
Rijbewijs B – C - CE,  Interne opleiding 

hogere verdienste volgens bekwaamheid + dienstvoertuig   
Tel 011/29.12.00  - www.diabeton.be 

Diabeton NV uit Houthalen gespecialiseerd in bouwkunding, 
industrieel onderhoud, machinefunderingen in gew. beton , frezen, 
schuren, polijsten, boren, vloerzagen, wandzagen, kabelzagen, 
verankeringen, warme voegvulling, herstellen van rioleringen en 
putten, wegenis, parkings, pompen krimpvrije beton en stabiliseren 
van constructies. 

Wegens uitbreiding op de Belgische markt en extra toekenningen 
van diverse werven voor de volgende jaren zoals sluizen, verbreden 
van bruggen voor tramverkeer en tunnels zijn wij op zoekt naar :  

Gemotiveerde arbeiders met ervaring 
in de bouw of industrie 

Rijbewijs B – C - CE,  Interne opleiding 
hogere verdienste volgens bekwaamheid + dienstvoertuig 

Tel 011/29.12.00  - www.diabeton.be

Verantwoordelijke visafdeling 
Carrefour Market Maaseik

Bedrijfsomschrijving: De Groep Cretskens geniet in Limburg een stevige reputatie als ondernemers-
familie. Met een uitgebreid portfolio aan supermarkten, voedingsproductie- en aannemingsbedrijven die 
steeds verder groeit, is de Groep Cretskens gekend als een sterk, financieel gezond familiebedrijf. 

Functieomschrijving : 
- De klanten op een klantvriendelijke manier verwelkomen en hen adviseren bij hun aankoop
- Verse visgerechten zoals vissoep, paella, quiches, … bereiden voor de verkoop
-  Voorraadbeheer, plaatsen van bestellingen bij de leveranciers, ontvangst en controle van de goederen
- Je staat garant voor een goede en aantrekkelijke presentatie van de vistoog en de rest van de afdeling
- Je hanteert het FIFO-principe en leeft de hygiënevoorschriften na. 

Profielomschrijving: 
- Je hebt meerdere jaren ervaring als kok of als medewerker in de keuken of een visafdeling
- Je weet van aanpakken en kan anderen enthousiasmeren
- Je bent organisatorisch en cijfermatig sterk
- Je bent een teamplayer maar kan ook in je eentje je mannetje staan
- Werken in een variabel uurrooster, ook in het weekend, is geen probleem

Aanbod : 
-  Een voltijdse job met de nodige verantwoordelijkheid en afwisseling.  Je komt terecht in een  

goeddraaiende winkel met gemotiveerde en ervaren medewerkers
-  Een competitief loon en werkzekerheid in een filevrije omgeving
-  Je werkt 5 dagen per week en hebt een vaste vrije dag in de week. Indien het jouw beurt is om op 

zondag te werken heb je nog een andere dag vrij.

Contactgegevens: mail jouw CV en motivatiebrief naar  els.swinnen@orkari.be.

Zoekt voor de regio Vlaanderen een 10-tal

PROSPECTEURS - 
VERTEGENWOORDIGERS 

(m/v/x)
We zoeken:
-  Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van zelfstandigen, KMO’s en  

vrije beroepen
-  Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en verzorgd voorkomen
- Communicatief
- Vlot taalgebruik
- Commerciële feeling
- Leeftijd van ondergeschikt belang
- In bezit van wagen
- Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag per maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
-  Professionele opleiding en begeleiding
-  Voltijdse betrekking met bediendecontract
-  Aangename werksfeer
-  Zeer goede toekomstperspectieven met doorgroeimogelijkheden
-  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

Interesse? 
Mail dan uw uitgebreide CV met foto naar administratie@nsz.be  
t.a.v. de heer Rik Vervecken

INTERESSE?
Alle inlichtingen i.v.m. de diploma- en toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving 
en de selectieprocedure kan je terugvinden op www.ccselect.probisgroup.be/vacatures. 
Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40. 

Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 4 april 2021 18u00 door volgende documenten 
elektronisch te uploaden via www.ccselect.probisgroup.be/vacatures: 
motivatiebrief, CV, kopie diploma en recent uittreksel uit het strafregister 
(niet ouder dan 3 maand) of deze te mailen naar jobs@ccselect.be of te 
verzenden naar CC Select-Vliegvelddreef 9, 1082 Sint-Agatha-Berchem.

FUNCTIE & PROFIEL
Als directeur neem je de algemene leiding en coördineer je het integraal zorgbeleid, 
de bewonerszorg en communicatie van een woonzorgcentrum. Je vertegenwoordigt 
de organisatie bij onze belanghebbenden en partners  en zorgt als lid van het 
directiecomité voor een kwalitatief beheer, personeelsbeleid en fi nanciering. Je kan 
terugvallen op jouw ervaring als peoplemanager en draagkracht om onze medewerkers 
te ondersteunen en te laten groeien. Je profi leert je als een bruggenbouwer die naast 
een sterke visie, ook operationeel de handen uit de mouwen kan en durft steken. Je 
bent dynamisch, diplomatisch, communiceert vlot en zorg voor ouderen ligt je nauw 
aan het hart. Ervaring in de gezondheids- of ouderenzorg is dan ook een pluspunt.

VOORWAARDEN
In het bezit zijn van een masterdiploma en beschikken over minstens 3 jaar relevante 
beroepservaring of in bezit zijn van een bachelordiploma, beschikken over minstens 
3 jaar relevantie werkervaring en slagen in een niveau- of capaciteitentest.

AANBOD
Je komt terecht in een uitdagende job met een ruime verantwoordelijkheid en
een aantrekkelijke verloning (weddeschaal A1a-A2a-A3a, bruto maandsalaris min.
€ 3170,07 - max. € 5578,45) en bijkomende extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques 
(€ 7,50/dag), 2de pensioenpijler, gratis hospitalisatieverzekering en vergoeding woon-
werkverkeer (fi ets of openbaar vervoer). Geslaagde kandidaten worden opgenomen in 
een wervingsreserve van 2 jaar.

1 DIRECTEUR WZC De Reiger
1 DIRECTEUR WZC ’t Blauwhof/assistentiewoningen
Voltijds – contractueel - A1a-A2a-A3a

Welzijnsvereniging Sleutelzorg Temse coördineert en beheert alle zorgvoorzieningen
van lokaal bestuur Temse sedert 1 januari 2020. Voor onze woonzorgcentra De Reiger en
’t Blauwhof en assistentiewoningen zoeken wij 2 enthousiaste, gedreven directeurs (m/v/x) 
die ons directieteam komen versterken. 



Onthaal, - oriëntatie en observatiecentrum  
binnen het Agentschap Opgroeien.

Directeur  
Zorg en Organisatie
Ervaring met aansturing van hulpverlenings-, team- en  
besluitvormingsprocessen. Sterk in verbindend leiderschap. 
Contract onbepaalde duur minimaal 80% (loonbarema PC 319.01).

Interesse? Stuur dan jouw sollicitatiebrief + CV voor 9 april 2021 naar  
lucvalkenborg@gmail.com (voorzitter Kompas vzw) – Meer info: 0475 35 90 37

Dringend gezocht!
Huishoudhulpen

Verschillende openstaande jobs
• Onmiddellijk beginnen
•  Een vast contract na een 

korte proefperiode
• Dicht bij huis werken
•  Maaltijdcheques van 8 euro 

vanaf de eerste werkdag
• Stipt uitbetaald loon
•  Leuke attenties gedurende 

het werkjaar
•  Werkuren overdag zelf te 

regelen in combinatie met 
je gezin

Hou je van een proper huis, ook 
voor iemand anders? Laat dan 
snel iets van je horen!!!
✆ 012/44.10.16
✉ pwawellen@gmail.com

of spring eens binnen: 
Maandag:  7u30 tot 18u 
Dinsdag: 7u30 tot 18u 
Woensdag: 7u30 tot 17u 
Donderdag:  7u30 tot 17u 
Vrijdag:  7u30 tot 18u
Vraag naar Colette Claessens

Guidelines

Lokaal bestuur Kortessem gaat 
over tot de aanwerving van 

volgende functie, met aanleg van 
een werfreserve van 2 jaar:

Heb je interesse in deze functie ?
Een uitgebreide functieomschrijving kan je vinden op jobat.be. 
Voor verdere inlichtingen & info kan je terecht op: 
www.kortessem.be

DIENSTHOOFD RUIMTE
De functie:
Ben jij een enthousiast iemand, een kei in leidinggeven en 
heb je interesse in alle aspecten van de dienst Ruimte van 
lokaal bestuur Kortessem?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

In de functie van ‘Diensthoofd Ruimte’ leid je de diensten 
omgeving, mobiliteit & platteland, werken & veiligheid en 
onderhoud gebouwen. Je voert projectmatige taken uit, staat 
de dienst bij met jouw technische kennis en adviseert het 
beleid. Je bent in staat om een globale visie en strategie 
voor de organisatie te ontwikkelen en wanneer er zich 
een probleem stelt, zoek jij zelfstandig naar 
een oplossing. Als teamplayer moedig je 
de onderlinge samenwerking aan en geef je 
conflicten geen kans.

Opleidingen, kansen, variatie, 
maatschappelijk belang, … Werken bij 
de politie is nu niet echt standaard. Je 
hebt een job voor het leven waarin je 
- mét uniform, maar ook als burger -
het verschil kan maken. Doe je dat 
alleen? Nee. Een divers, maar hecht 
team geeft altijd rugdekking.

VANDAAG
straf politiewerk

MORGEN 
minder criminaliteit

Werk aan morgen. 
Word inspecteur.

Kom virtueel kennismaken met 
politieschool PLOT (Limburg) 

Volg onze online infosessies  
op zaterdag 3 april. 
Schrijf je in voor 1 april
via infodagpolitie.be 

Bouttens, gelegen in Kuurne, is 
een specialist in decoratief en 
constructief plaatmateriaal. Ons 
vak is onze passie. We zijn een  
professionele partner voor schrijn- 
werkers, interieurbouwers, aan- 
nemers en architecten. We vol-
gen de trends in de markt nauw-
gezet op. Een ruim aanbod aan 
decoren, structuren en kwali-
tatieve platen, zorgen voor een 
perfecte afwerking van uw pro-
ject! We rekruteren voor onmid-
dellijke indiensttreding (afdeling 
Hasselt) een:

 FUNCTIE: •  Na een intensieve inwerkperiode sta je als Medewerker  
Commerciële Binnendienst in voor de commerciële opvolging van onze klanten 
• Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van een order van bij het bin-
nenkomen tot het afleveren bij de klant. Hierbij verschaf je klanten informatie 
omtrent de prijs en levering • Als problemsolver behandel je eventuele vragen 
en klachten m.b.t. orders, offertes en producteigenschappen • Je werkt nauw 
samen met diverse interne afdelingen (aankoop, logistiek, R&D).
 PROFIEL: • Idealiter genoot je een hogere opleiding (minimum bachelor) en 
heb je affiniteit met de interieur- en/of meubelsector • Je bent administratief 
onderlegd, goed georganiseerd, assertief en stressbestendig • Bovendien sta je 
bekend om jouw nauwkeurigheid en precisie • Klantentevredenheid is voor jou 
van cruciaal belang • Daarnaast beheers je het MS Office-Pakket en werkte je 
reeds met een ERP-systeem.
 AANBOD: • Je krijgt een gevarieerde voltijdse, vaste job binnen een succes-
vol bedrijf • Daarnaast kan je rekenen op een aantrekkelijke verloning, aangena-
me collega’s en een familiale werksfeer.

INTERESSE? Stuur je cv met motivatie naar info@ago.be 
Meer info nodig? Bel naar naar +32 (0)2 511 20 00.
Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. 
De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met AGO International.

MEDEWERKER  
COMMERCIËLE BINNENDIENST

(regio Hasselt)

R 

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.

Profi el: • 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.

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):

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

www.kloecknermetals.be

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

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK? 

Goesting om ook de job 
van je leven te picken? www.asap.be/nl/jobs/

heftruckchauff eur-
reachtruckchauff eur

CHECK:



MARCHETTA is een dynamisch en snelgroeiend bouw- en coördinatiebedrijf, dat zich onder het motto 
‘MARCHETTA FAMILIEBOUWERS’ specialiseert in residentiële woningbouw en innovatieve project -
 ontwikkeling. Hun missie en goede reputatie bestaan erin om een uniek bouwplan, in samenwerking met 
de architect, om te zetten in een hoogkwalitatieve woning. Met maatwerk voor elke klant. De gebouwde 
woningen zijn duurzaam en bijzonder energiezuinig dankzij ‘groene’ technieken en samenwerking met 
bedrijven gespecialiseerd in isolatie en luchtdichtheid. Bovendien gaat MARCHETTA verder met innoveren: 
ze ontwikkelt binnen de groep nieuwe materialen en bouwtechnieken. Zoals recent de Cobot Robbie: die 
zorgt voor fysieke ontlasting en een hoger rendement op de werven. 

37 eigen
werknemersGenk

Om de fenomenale groei verder te ondersteunen, zijn we dringend op zoek naar een gekwalificeerde: 

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Opstellen van offertes i.s.m. de bouwadviseur en architect
2.  Controleren en ingeven van de hoeveelheden volgens plan
3.  Opvolgen van bouwaanvragen
4.  Reserveren/bestellen van bouwmaterialen en onderaannemers/ingenieursbureau
5.  Overdragen van startklaar werfdossier aan de projectleider

BA bouw of 
gelijkwaardig 
door ervaring

Wat heeft MARCHETTA u te bieden?

15 mln. www.marchetta.be

Projectvoorbereider woningbouw

Beroeps-
fi erheid  

Communica-
tief sterkPunctueel Doelgericht

Referentie
in de sector

Familiale
onderneming

Huizenbouw Excel/Buildsoft

1985

Doorgroei-
mogelijk-
heden

Glijdende
uren én 
thuiswerk

80 woningen/
jaar

Open en 
eerlijk 

Positieve 
mindset

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

Aanwerving exclusief 
begeleid door 

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

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

Evergem 
(hoofdkantoor)

105 medewerkers
(TWZ Group)

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Analyseren van stalen (vloeistoffen) aan de hand van chemische parameters
2. Registreren, rapporteren en interpreteren van de resultaten 
3. Instaan voor kalibraties en onderhoud van apparatuur, kleine storingen en bestellingen
4. (Mee) optimaliseren van bestaande of bepalen van nieuwe methodes en technieken 
5. Actief samenwerken in een klein team om de gezamenlijke doelstellingen te behalen 

Bachelor (bio)chemie 
of (milieu)technologie

Ervaring in
productieomgeving, met 

productieprocessen

Wat heeft TWZ nv u te bieden?

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

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

Aanwerving exclusief 
begeleid door 

450.000 ton
afval / jaar www.twzgroup.be

Samen-
werken

Verantwoor-
delijkAccuraatBesluiten

vormenAnticiperen

Jaarbonus

1991

Technologisch
milieubedrijf Afwisseling

Doorgroei-
mogelijk-
heden 

Groeiend 
bedrijf

Laborant

ICP/GC MSDS-fi ches interpreteren

GIELEN CONTAINERSERVICE nv is samen met GIELEN TRANSPORT nv en GIELEN RECYCLAGE nv een bekend 
familiaal bedrijf met een lange geschiedenis in transport en verwerking van afval. Bij hun B2B-klanten in 
Limburg en omstreken worden (rol)containers geplaatst en de inhoud opgehaald voor sortering of verdere 
verwerking, al dan niet in de eigen installaties. Zo wordt het opgehaalde papier, hout, metaal, glas, puin, plastic, 
enz. opnieuw een grondstof. Door steeds snel te reageren, dicht bij de klant te staan en zeker dankzij het uit-
gebreide wagen- en machinepark garandeert men een efficiënte aanpak voor elk afvalprobleem. De container-
service van GIELEN staat dus voor een kostenbesparend totaalconcept van gescheiden afval stromen.  

100 medewerkers
waarvan 50 chau� eursGenk

Om de Garageverantwoordelijke administratief te ondersteunen, zijn wij op zoek naar een:

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Beheren van het onderdelenmagazijn, onderhandelen met leveranciers en materialen bestellen
2. Uitvoeren van kostprijscalculaties, administratie en rapportages
3. Plannen van preventief en curatief onderhoud van vrachtwagens, rollend materiaal en containers
4. Ondersteunen van chauffeurs bij pechverhelping (als back-up)

Ervaring in magazijnomgeving/
garage of gelijkaardige functie

Kennis/interesse 
auto(mechanica)

Kennis 
Excel

Kennis 
Navision

Wat heeft GIELEN u concreet te bieden?

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15 
tijdens de kantooruren en ’s avonds tussen 19 en 21.00 u.

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

Aanwerving exclusief 
begeleid door 

25 miljoen euro 
omzet www.gielen-recyclage.be

Logistiek bediende 
Administratief beheer wagenpark

Stress-
bestendig

Nauwkeurig

Communi-
catief

Samen-
werkend 

Organisatie-
talent

Doorgroei-
mogelijkheden

Financieel 
gezond en 
ambitieus bedrijf

Ruime en 
moderne 
burelen

Samenwerking 
staat centraal



Deze foto dateert van 
voor de coronacrisis.

Paola, artieste, 
jongleert met al haar 

zorgvaardigheden.

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen is pionier in innovatieve thuisverpleging 
en is er voor iedereen die speci�eke zorg of ondersteuning nodig heeft. 
Meer dan 1400 medewerkers streven ernaar mensen zo lang mogelijk in 
de beste omstandigheden in hun vertrouwde thuisomgeving te verzorgen. 

Jarenlang investeren in, en werken aan kwaliteit leverde een 
internationaal diamanten accreditatielevel op. We zijn de eerste 
thuiszorgorganisatie in België die deze hoogste erkenning krijgt die er te 
behalen valt. Vanuit onze missie en visie hebben onze waarden een grote 
impact op de strategie en de dagelijkse beslissingen die de organisatie 
neemt. 

DIRECTEUR ZORG 
DOEL VAN DE FUNCTIE
Je levert, samen met het directieteam, een fundamentele bijdrage aan het 
overkoepelend strategisch beleid, en kleurt mee de missie en visie.

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het 
inhoudelijke zorgbeleid, dat zijn uitwerking vindt in de operationele 
organisatie van de zorgprocessen. Je staat in voor het realiseren van 
totaalzorg binnen het kader van maatschappelijk verantwoorde zorg. 

Je bent, naast de algemeen directeur, het uithangbord van de organisatie 
naar externe stakeholders. Het succes van een extern netwerk met andere 
zorgactoren ligt in jouw handen. 

PLAATS IN DE ORGANISATIE
• Je maakt deel uit van het 6-koppig directieteam, en rapporteert aan de 

Algemeen Directeur.
• Je geeft leiding aan een managementassistente en 2 adjunct-

directeuren die op hun beurt 12 afdelingsverantwoordelijken aansturen, 
die operationeel hun afdeling runnen. In totaal omvat het departement 
Zorg 1200 medewerkers.

• Je werkt nauw samen met de Directeur Kwaliteit en Innovatie voor de 
uitwerking van het inhoudelijk zorgbeleid, en het beheren en opvolgen 
van de operationele indicatoren om de kwaliteit van de dienstverlening 
te monitoren.

PROFIEL
• Diploma verpleegkunde (of vroedvrouw afgestudeerd vóór 2018) is 

vereist.
• Je kan minimaal tien jaar relevante werkervaring voorleggen waarvan 

een deel in een leidinggevende functie.
• Je bent een conceptueel en strategisch denker die evenwel met de 

voeten stevig in de operationele vertaling staat.
• Je bent een teamspeler en bovenal een warme persoonlijkheid.

AANBOD
• Werken in een dynamische organisatie met oog voor zorginnovatie, in 

een rol die garant staat voor autonomie, uitdaging en afwisseling.  
• Een competitief salarispakket (incl. bedrijfswagen, maaltijdcheques, 

groeps- en hospitalisatieverzekering, ecocheques, jaarlijks 15 
compensatiedagen, laptop en smartphone). 

INTERESSE 
Wij ontvangen graag je cv en overtuigende motivatiebrief ten laatste op 
25 april 2021. Solliciteren kan enkel via de website van onze selectiepartner 
Accord Group Belgium (www.accordgroup.be). 

Je kandidatuur wordt snel en discreet behandeld. 

MEER INFORMATIE 
• Catherine Maertens

(+32 (0)2 474 03 90)
• of algemeen directeur 

Katalien Dendooven
(+32 (0)498 92 60 72)

Scan me en ontvang 
je gratis toegangsticket!

Schrijf je nu gratis in: 

www.jobat.be/virtuelebeurs

14:00 - 19:00
• Alles over een allereerste of nieuwe job in je eigen streek.
• Ga rechtstreeks in gesprek met tientallen werkgevers en kies uit honderden jobs
•  Volg onze live sessies met gratis carrièreadvies & coaching, 

tips voor een geslaagde zoektocht, bedrijfsvoorstellingen,…

1 april 2021     

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

Volgende week in Jobat:
Extra jobs voor ingenieurs
    
                   

Ook technische jobs op jobbeurzen
Virtuele jobbeurzen raken ingeburgerd: je vindt er de 
meest uiteenlopende werkgevers en jobs. De virtuele 
jobbeurs van Jobat op 1 april bevestigt dat.

“Het online jobevenement van don-
derdag 1 april is toegankelijk voor 
werkzoekenden van alle leeftijden 
en opleidingsniveaus”, zo benadrukt 
Maikel Van Geert, B2B event mana-
ger bij Jobat. In totaal staan er op 
de jobbeurs enkele honderden jobs 
open, en dat gaat van administratie 
en verkoop tot de klassieke tech-
nische jobs. Werkgevers die zich 
al aangemeld hebben, zijn onder 
meer Brico Plan-It, Bekaert, Vivaldis
en Easykit. 
Vandaag biedt een virtuele jobbeurs 
dezelfde reikwijdte aan jobs die je bij 
een klassieke jobbeurs zou terugvin-
den. “Bij deze jobbeurs is dat ook zo. 
Met dat verschil dat je er jobs over 
heel Vlaanderen en Brussel kan tref-
fen”, vult Van Geert aan. Of hoe je 
dus de job en werkgever uit je regio 
naar keuze kan vinden en contacte-

ren. Waarmee de virtuele jobbeurs 
van Jobat van 1 april tegelijk ook be-
vestigt dat solliciteren meer en meer 
naar een digitaal formaat is geëvo-
lueerd, en dat voor alle soorten jobs. 
Met dank aan corona.  (WiVi)

Donderdag 1 april
van 14 tot 19 uur

Gratis aanmelden/registratie
op jobbeurs.jobat.be



Van techniek tot sales:  jobs op virtuele beurs

De voordelen van een virtuele jobbeurs 
liggen voor de hand. Je kan contact op-
nemen met de bedrijven uit je interes-
se en regio, vermits zo’n virtuele beurs 
heel Vlaanderen en Brussel bestrijkt.  Je 
kan op voorhand meerdere sollicitatie-
gesprekken met hr-verantwoordelijken op 
één dag inplannen én je krijgt onmiddel-
lijk feedback. En natuurlijk gebeurt dit al-
les coronaproof en dus van thuis uit. De 
spreekwoordelijke verplaatsing beperkt 
zich van je zetel of keukentafel naar je 
laptop (of smartphone).

WEBINARS
Welke werkgevers doen mee aan de 
jobbeurs van Jobat? “Dat zijn er enkele 
tientallen. En uit diverse sectoren”, bena-
drukt Maikel Van Geert, B2B event ma-

nager bij Jobat. Hij wijst op namen als 
Aldi, Colruyt Group, Brico Plan-It, Bekaert,
La Lorraine, Vivaldis, Ladbrokes, Abesco 
en Easykit.
Opvallend is de goed gevulde webinar-
planning, een aanbod waarmee de initia-
tiefnemers ook de eerder passieve werk-
zoekende, of gewoon geïnteresseerde, 
willen aantrekken. “De sprekers daar zijn 
divers: van VDAB, Passion for Work tot 
Better Minds at Work. Zij brengen webi-
nars over personal branding, jezelf verko-
pen in een sollicitatiegesprek, hoe je een 
videosollicitatie overleeft of hoe je je kan 
oriënteren op de arbeidsmarkt”, aldus Van 
Geert. “VDAB verzorgt tijdens de beurs 
ook een live coaching en carrièrehulp.”  
(WiVi)

Op 1 april in de namiddag organiseert Jobat een virtuele jobbeurs met tientallen deelnemende bedrijven, goed voor honderden 
jobs. Al is de beurs - door het uitgebreide aanbod aan webinars - ook bedoeld voor de minder actieve werkzoekende.

Donderdag 1 april
van 14 tot 19 uur

Gratis aanmelden/registratie
op jobbeurs.jobat.be

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 voor ingenieurs      

Cargill investeert 150 miljoen euro in de bouw van een nieuwe biodieselfabriek in de Gentse haven en promoot hiermee
de circulaire economie. Kom ons team versterken. Wij zijn onder andere op zoek naar:

Process Improvement Engineer | Production Coordinator | Mechanical Maintenance Scheduler and Coordinator |
Maintenance Planner via careers.cargill.com
Productie Operator | Mechanieker via Ago.jobs

Bij Cargill investeren we in jouw toekomt en die van ons. Ontdek hoe een carrière bij Cargill jou kan helpen om je
hogere doel te bereiken zodat je kunt groeien. careers.cargill.com

Breid expertise uit.
Zorg voor efficiëntie.
Beïnvloed de toekomst.

vzw Werken Glorieux, met 1.100 medewerkers 
de grootste werkgever van Ronse, is actief in de 
sectoren gezondheidszorg, ouderenzorg en 
kind- en jeugdzorg. Ondersteund door een 
multidisciplinaire aanpak, biedt Werken Glorieux 
kwalitatief hoogstaande zorg aan alle leeftijden. 

BIJKOMENDE INFORMATIE OF JE KANDIDATUUR INDIENEN?
SURF NAAR WWW.HRGLORIEUX.BE OF CONTACTEER 
ANKE ALLAERT, DIRECTEUR PLANNING & LOGISTIEK, T 055 23 35 88.

Vzw Werken Glorieux | az Glorieux
Glorieuxlaan 55, B-9600 Ronse
T 055 23 30 11 | F 055 23 30 22

Projectcoördinator 
technieken (m/v)

WIJ ZIJN MOMENTEEL 
OP ZOEK NAAR JOU!

Je wordt verantwoordelijk voor de voorbereiding, 
coördinatie en opvolging van de technische projecten op 
onze verschillende campussen.

GROOTSTE 
WERKGEVER
VAN RONSE 

ZOEKT
TALENT M/V

TECHNISCH TALENT 
GEZOCHT!



Zin om onze teams te 
versterken?

“Het online jobevenement van donderdag 1 april is toe-
gankelijk voor werkzoekenden van alle leeftijden en oplei-
dingsniveaus”, zo benadrukt Maikel Van Geert, B2B event 
manager bij Jobat. In totaal staan er op de jobbeurs enke-
le honderden jobs open, en dat gaat van administratie en 
verkoop tot de klassieke technische jobs. Werkgevers die 
zich al aangemeld hebben, zijn onder meer Brico Plan-It, 
Bekaert, Vivaldis en Easykit. 
Vandaag biedt een virtuele jobbeurs dezelfde reikwijdte 

aan jobs die je bij een klassieke jobbeurs zou terugvinden. 
“Bij deze jobbeurs is dat ook zo. Met dat verschil dat je 
er jobs over heel Vlaanderen en Brussel kan treffen”, vult
Van Geert aan. Of hoe je dus de job en werkgever uit je 
regio naar keuze kan vinden en contacteren. Waarmee de 
virtuele jobbeurs van Jobat van 1 april tegelijk ook beves-
tigt dat solliciteren meer en meer naar een digitaal formaat 
is geëvolueerd, en dat voor alle soorten jobs. Met dank 
aan corona.  (WiVi)

Donderdag 1 april
van 14 tot 19 uur

Gratis aanmelden/registratie
op jobbeurs.jobat.be

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

Check onze beurskalender! 

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



GEÏNTERESSEERD?
Stuur je kandidatuur met cv ten laatste op 11 april 2021 
naar sandy.devreese@pomov.be.

De POM Oost-Vlaanderen pioniert voor een duurzaam, innovatief, toe-
komstgericht en klimaatgezond Oost-Vlaanderen. We maken het econo-
misch beleid van de Provincie waar door te participeren, te ontwikkelen 
en te motiveren.

• Binnen je werkdomein identificeer en ontwikkel je projecten 
die je vormgeeft, uitvoert en leidt.

• Je kan prima organiseren, coördineren en coachen. 
• Nieuwe industriële, technologische en wetenschappelijke 

trends en ontwikkelingen hebben geen geheimen voor jou.
• Je hebt een masterdiploma. 
• Je hebt minstens 4 jaar leidinggevende ervaring; een aantal 

jaren onderzoekservaring is een absolute meerwaarde.

PROJECTCOÖRDINATOR KENNISECONOMIE
VOLTIJDS • ONBEPAALDE DUUR • CONTRACTUEEL

• Als boekhouder ben je verantwoordelijk voor de volledige 
boekhouding en het budgetbeheer.

• Als deskundige ben je verantwoordelijk voor een efficiënte 
administratie, volg je de programma’s op en analyseer en 
interpreteer je de aangeleverde gegevens. 

• Je hebt een passend bachelordiploma. 
• Een eerste werkervaring is leuk maar niet noodzakelijk.

   BOEKHOUDER EN     DESKUNDIGE
DEEL- OF VOLTIJDS • BEPAALDE DUUR (MIN. 6M - MAX. 2J) • CONTRACTUEEL

De Certificeringsautoriteit stelt betalingsaanvragen op en dient deze bij 
de Europese Commissie in. Zij stelt de rekeningen op en certificeert dat 
deze volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn.

1 1

ALLE INFO EN DATA SELECTIES
www.pomov.be

#samendoen

Jaarlijks kiezen meer dan 200 jonge, enthousiaste talenten 
voor een job bij Colruyt Group. En daar hebben ze alle reden 
toe. Meewerken aan innovatieve en duurzame projecten, 
initiatief nemen en impact maken, meteen van bij de start. 
Het hoort er allemaal bij!

Heb je al ervaring? Ook dan krijg je alle kansen om je stempel 
te drukken en écht een verschil te maken. Of het nu is als 
analyst, teamleader, marketeer, winkelmedewerker, aankoper 
of projectmanager … Bij Colruyt Group vind je de rol die bij je 
past.

Bekijk onze vacatures op jobs.colruytgroup.com en 
bezoek ons op de Jobat-jobbeurs op donderdag 1/04.

Starter of 
professional? 
Werk samen met ons aan de 
duurzame groei van morgen 

Zoekt voor de regio Vlaanderen een 10-tal

PROSPECTEURS - 
VERTEGENWOORDIGERS 

(m/v/x)
We zoeken:
-  Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van zelfstandigen, KMO’s en  

vrije beroepen
-  Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en verzorgd voorkomen
- Communicatief
- Vlot taalgebruik
- Commerciële feeling
- Leeftijd van ondergeschikt belang
- In bezit van wagen
- Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag per maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
-  Professionele opleiding en begeleiding
-  Voltijdse betrekking met bediendecontract
-  Aangename werksfeer
-  Zeer goede toekomstperspectieven met doorgroeimogelijkheden
-  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

Interesse? 
Mail dan uw uitgebreide CV met foto naar administratie@nsz.be  
t.a.v. de heer Rik Vervecken



Gemeente Zwalm, gelegen in het hart van 
de Vlaamse Ardennen, breidt haar team uit 
en is op zoek naar (m/v/x):

Aanbod
Je krijgt een contract van onbepaalde duur bij gemeente Zwalm 
· Aangename werkomgeving, fijne werksfeer en leuke collega’s · Verloning 
volgens barema · Woon-werkverkeer openbaar vervoer/fietsvergoeding van 
0,24/km · Maaltijdcheques · Ecocheques · Hospitalisatieverzekering · Tweede 
pensioenpijler 3%. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 2 jaar. 

Hoe solliciteren?
Om geldig te kandideren, bezorg je ons je sollicitatiebrief, CV, een afschrift 
van je diploma en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 
maanden voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum), uiterlijk op 
maandag 12 april 2021, via de links die hierboven vermeld staan.
 
Meer informatie 
Meer informatie kan je opvragen bij Elien Van Ranst, 
elien@assolutions.be, 09 389 69 96 of vind je in de infobrochure.

Voltijds (38/38) – contractueel – onbepaalde duur 

Je biedt ondersteuning inzake alles wat betreft het woon- en 
duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Je coördineert en bewaakt de 
duurzaamheids- en woonbeleidsdoelstellingen.
Stel je kandidaat t.e.m. maandag 12 april 2021 via 
https://www.jobsolutions.be/register/7442

Deskundige wonen en duurzaamheid (B1-B3)

Voltijds (38/38) – contractueel – onbepaalde duur

Je biedt ondersteuning inzake mobiliteit en patrimonium in de ruime 
zin. Je bent verantwoordelijk voor het organiseren, coördineren en 
ondersteunen van de mobiliteit.
Stel je kandidaat t.e.m. maandag 12 april 2021 via 
https://www.jobsolutions.be/register/7443

Deskundige infrastructuur en mobiliteit (B1-B3)

Voltijds (38/38) – contractueel – onbepaalde duur

Je biedt administratieve ondersteuning aan de dienst burgerzaken en 
de dienst grondgebiedzaken. Je voorziet een efficiënte dienstverlening 
aan de inwoners.
Stel je kandidaat t.e.m. maandag 12 april 2021 via 
https://www.jobsolutions.be/register/7444

Polyvalent administratief medewerker (C1-C3)

Deeltijds (19/38) – contractueel – onbepaalde duur

Je ondersteunt de afdeling grondgebiedzaken. Je verzekert een 
efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger inzake 
milieu, omgeving, wegenis, …
Stel je kandidaat t.e.m. maandag 12 april 2021 via 
https://www.jobsolutions.be/register/7445

Administratief medewerker grondgebiedzaken (C1-C3)

Voltijds (38/38) – contractueel – onbepaalde duur – aanleg 
wervingsreserve

Je biedt administratieve ondersteuning aan het afdelingshoofd vrije tijd 
en de beleidsdeskundigen cultuur, jeugd, sport, toerisme, communicatie, 
bibliotheek, logistiek en evenementen. 
Stel je kandidaat t.e.m. maandag 12 april 2021 via 
https://www.jobsolutions.be/register/7446

Administratief medewerker vrije tijd (C1-C3)

Wat doe je? Je communiceert constructief met je collega’s, levert offertes en 
materialen aan en houdt contact met adverteerders en uitgevers. Je ziet erop toe 
dat de dossiers in orde zijn en de commerciële procedures worden nageleefd. Je 
onderhoudt de huidige samenwerkingsverbanden en gaat verder op zoek naar 
nieuwe opportuniteiten.

Wie ben je? Je bent commercieel ingesteld. Je kan terugvallen op enkele jaren 
commerciële ervaring. Kennis van de advertisingsector strekt tot aanbeveling. Je 
bent ambitieus, dynamisch en doelgericht.  Je kan je administratief uit de slag 
trekken. Je weet, door je professionele commerciële � air, potentiële klanten te 
overtuigen. Je bent gebeten om je objectieven te behalen. Je bent een teamplayer 
en hebt uitstekende communicatievaardigheden. Je bent goed ter taal, zowel in het 
Nederlands als het Frans.

Bij Publicarto zitten we niet stil! Je mag een 
uitdagende job verwachten. Je krijgt de nodige 
vrijheid om je te ontplooien, maar kan altijd 
terecht bij je ervaren collega’s. Op tijd en stond 
plukken we de vruchten van ons harde werk. 
Uiteraard doe je deze job niet enkel voor de 
mooie ogen van je collega’s. We bieden je een 
aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale 
voordelen.

Herken je jezelf in bovenstaand pro� el en ben je 
bereid om mee je schouders te zetten onder de 
verdere groei van ons bedrijf? Aarzel dan niet en 
solliciteer met je cv en motivatiebrief via: 
publicarto.be/over-ons/vacature-sales-support

sales support (m/v/x)

Publicarto is meer dan 50 jaar actief als een fullservice en onafhankelijke 
reclameregie gespecialiseerd in communicatie naar speci� eke doelgroepen. In 
onze portefeuille zitten onder meer De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, Femma, 
Okra magazine, SeniorenNet.be, MT Magazine… Door onze gedrevenheid en 
kwalitatieve manier van werken, kunnen we bouwen op een trouwe en stabiele 
klantenportefeuille. Die bestaat uit adverteerders, agentschappen, mediacentrales 
en uitgevers. Er wordt nauw samengewerkt met allround communicatiebureau De 
Facto Image Building. 
Om de expansie van Publicarto te ondersteunen zijn we dringend op zoek naar een:

en hebt uitstekende communicatievaardigheden. Je bent goed ter taal, zowel in het 

uitdagende job verwachten. Je krijgt de nodige 

terecht bij je ervaren collega’s. Op tijd en stond 

mooie ogen van je collega’s. We bieden je een 

Herken je jezelf in bovenstaand pro� el en ben je 
bereid om mee je schouders te zetten onder de 
verdere groei van ons bedrijf? Aarzel dan niet en 

publicarto.be/over-ons/vacature-sales-support

Wat komt je richting uit?

Echt iets voor jou?

BEN JIJ DE TECHNIEKER SERVICE & ONDERHOUD

DIE IN DIT PLAATJE PAST?

Wij zoeken techniekers in:

Antwerpen / Gent / West-Vlaanderen

Henegouwen / Namen

STILL N.V.

Vosveld 9, B - 2110 Wijnegem

    +32 3 360 62 00

www.still.be/jobs  info@still.be

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 fi nancieel en economisch beleid organiseer en begeleid je
zelfstandig projecten in de ruime economische en fi nanciële sfeer. Je onderhandelt commer-
cieel (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 fi nanciële beheer uit, stelt een begroting op van
exploitatie- inkomsten/uitgaven met toetsing aan de realiteit en je bent in staat fi nanciële voor-
uitzichten op lange termijn op te stellen.

PROFIEL: • bachelor- of masterdiploma in een fi nancieel-economische richting (handelsinge-
nieur/master toegepaste economische wetenschappen/accountant of gelijkwaardig) • minimum
5 jaar werkervaring waarbij economische/fi nanciële 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 Offi ce • rijbewijs B.

AANBOD: • verloning volgens de barema’s van lokale besturen (relevante anciënniteit kan 
worden opgenomen) • uitgebreid pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, fi etsvergoe-
ding of vergoeding woon-werkverkeer, groepsverzekering aan vullend pensioen, hospitalisa-
tieverzekering, 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.

www.thefuturealliance.com

Jouw kandidatuur wordt confi dentieel en exclusief door
The Future Alliance behandeld.

The Future Alliance – gecertifi ceerd door Federgon
MANAGEMENT
SEARCH & SELECTION



Werken aan een duurzaam milieu, elke dag!
Met 46 vestigingen is SUEZ een toonaangevend 
afvalverwerkingsbedrijf in België. Zo’n 1.900 SUEZ-collega’s 
zetten zich dagelijks in voor een veilig en duurzaam afval- en 
materialenbeheer voor meer dan 55.000 klanten. Jij binnenkort ook?

Bij SUEZ werk je niet alleen aan een betere toekomst voor onze planeet, maar ook voor 
jezelf! Tijdens je carrière bieden wij jou veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen 
en steeds verder te kunnen groeien. Daarnaast geniet je ook van werkzekerheid en een 
interessant verloningspakket met tal van extra voordelen! 

Benieuwd? Wij zoeken momenteel:

Oost-Vlaanderen
• Heftruckchauffeur 2PL - Desteldonk
• Chauffeur CE - Desteldonk
• Business Administration Officer Billing (Parttime) - Desteldonk
• Insurance & Claims Handler (Parttime) - Desteldonk
• Sales Support Officer Gevaarlijk Afval - Desteldonk
• Account Manager
• …

Antwerpen
•  Chauffeur CE + ADR (Gevaarlijk Afval)   

- Luithagen
• Chauffeurs C/CE – Luithagen 
• Chauffeur C – Kontich 
• Chauffeur C/CE - Beerse
• Onderhoudsmechanieker - Luithagen
• Technical Services Coordinator - Luithagen
• …
 
En wat bieden wij jou?
•  Een job om trots op te zijn: samen werken we aan 

een schonere planeet!    
•  Een verantwoordelijke functie in een dynamisch 

bedrijf, waar jouw veiligheid een prioriteit is. 
•   Echte werkzekerheid in een essentiële sector: we 

willen voor de lange termijn met je samen werken!   
•  Een degelijke interne opleiding binnen een 

internationale groep. 
•   Veel extra voordelen: maaltijdcheques, 

hospitalisatieverzekering, extra verlofdagen, …
•  Tijd en ruimte voor FUN!

Solliciteer nu via www.suez.be!

B R E I D T  U I T
"QUALITY IN EVERYTHING WE DO"

ZIN OM JE CARRIÈRE KLEUR TE GEVEN?  WAAR
JE ALS EXPERT AAN DE SLAG KAN GAAN ALS:

OFFICE MANAGER
JUNIOR / SENIOR ACCOUNTANT
FINANCE AND RISK EXPERT
FISCAAL JURIST
ICT MEDEWERKER

WAAR JE IN REAL LIFE EN GESTRUCTUREERD DE
KNEEPJES VAN HET VAK ZAL LEREN.

EIGENTIJDS ONAFHANKELIJK,
MULTIDISCIPLINAIR EN
PROACTIEF ADVIESKANTOOR
GEGROEID UIT EEN
BOEKHOUD– EN FISCAAL
KANTOOR

GEVESTIGD TE NAZARETH

OPLEIDING IS DE RODE
DRAAD BINNEN ONZE
ORGANISATIE

EEN JOB,  STAGE OF
VAKANTIEJOB BIJ
BEBOTAX BETEKENT
FUNDAMENTELE
OPLEIDING ,
BEGELEIDING EN
KENNISUITWISSELING .

INTERESSE? 
SOLLICITATIES@BEBOTAX.COM
T.A.V VALÉRIE DEMESURE

WWW.BEBOTAX.EU

WAAROM BEBOTAX BV?
WIE IS BEBOTAX?

OPLEIDING
 

EXPERTISE
 

STRUCTUUR
 

12 experten

TOEKOMSTIG EXPERT

EXPERTEN BINNEN HET TEAM

KWALITEIT
 

GROEI
 

Ontdek alle info over deze
boeiende vacatures via

www.jobs.brico.be

Ben jij enthousiast om het te
gaan MAKEN bij Brico of BricoPlanit?

Stuur dan je sollicitatie
  via onze website
www.jobs.brico.be

“DOE-HET-ZELF” BEGINT BIJ JOU!

jobs.brico.be

Brico en BricoPlanit werven aan! Voor onze winkels
van Regio Vlaanderen zoeken we naar:

Meerdere raadgevers & 
afdelingsmanagers

KOM BIJ ONS TEAM EN MAAK ECHT HET VERSCHIL!
 
Lig je wakker van het klimaat, is het welzijn van mensen voor jou 
belangrijk, of ben je een urban explorer met brains, maar kan je je ei 
niet kwijt, neem dan zelf het heft in handen en gebruik je overtuiging en 
talent in een job bij ABESCO. 

Wij zoeken immers gedreven 

milieucoördinatoren, 
preventieadviseurs, 

veiligheidscoördinatoren en 
asbestdeskundigen 

die onze klanten dagelijks overtuigen 
door hun kennis en enthousiasme. 

Je kan rekenen op een compleet loonpakket inclusief bonus en vooral 
een fijne werkomgeving met ruimte om je verder te ontplooien. 

Aarzel niet en neem contact op met Sandrina 
(sandrina.vandenberghe@abesco.be of 0474 98 88 00). 



De stad Aarschot, parel van het Hageland, investeert in een 
klantvriendelijke dienstverlening en in de realisatie van haar 
beleidsbeslissingen. In dat kader wil de stad haar team versterken. 

We zoeken medewerkers (m/v/x) met verschillende competenties. 
Heb je interesse in één van de onderstaande functies? 
Stel je dan ten laatste op 14 april 2021 kandidaat.

Voltijds (38/38) – contractueel – onbepaalde duur – wervingsreserve van 2 jaar 

Je vertegenwoordigt de dienst ruimtelijke ordening met kennis van zaken op 
interne en externe overlegmomenten. Je staat in voor de stedenbouwkundige 
kwalitatieve voorbereiding en afhandeling van de dossiers en bewaakt de 
juridische administratieve aspecten. Je ondersteunt en adviseert de 
medewerkers op vlak van adviesverlening van de stedenbouwkundige 
aanvragen.
Stel je kandidaat via https://www.jobsolutions.be/register/7577 

Omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening
(A1a-A3a)

Voltijds (38/38) – statutair – wervingsreserve van 2 jaar

Je staat aan het hoofd van het departement ruimtelijke ordening en omgeving. 
Je fungeert als gemeentelijk omgevingsambtenaar en vertegenwoordigt het 
departement met kennis van zaken. Je bent adviseur bij de beleidsorganen die 
de stad van morgen mee richting geven op ruimtelijk vlak. Je staat in voor de 
stedenbouwkundige kwalitatieve voorbereiding en afhandeling van de dossiers 
en bewaakt de juridische administratieve aspecten.
Stel je kandidaat via https://www.jobsolutions.be/register/7578 

Departementshoofd ruimtelijke ordening  
en omgeving (A5a-A5b)

Halftijds (19/38) – contractueel – onbepaalde duur 

Je draagt op een efficiënte en doeltreffende wijze bij tot een optimale 
dienstverlening met betrekking tot het werkdomein van het departement 
personeel. Je verricht diverse prestaties met het oog op ondersteuning van het 
HR-beleid. Je hebt een actieve rol in HR-projecten en bouwt mee aan een 
modern en motiverend personeelsbeleid. Je bent bereid tot een voortdurende 
opvolging van de regelgeving met het oog op een correct personeelsbeheer.
Stel je kandidaat via https://www.jobsolutions.be/register/7573

Deskundige personeel (B1-B3)

Voltijds (38/38) – contractueel – onbepaalde duur – wervingsreserve van 2 jaar 

Je bent verantwoordelijk voor de werking van het geografisch 
informatiesysteem (GIS) en volgt de implementatie ervan op binnen de 
stadsdiensten. Je staat in voor het uitbouwen en coördineren van het GIS 
binnen het stadsbestuur. Je coördineert de opbouw, de opvolging en de 
actualisering van het GIS en de kaartgegevens. Je werkt nauw samen met de 
diensten onder de departementen ruimtelijke ordening, technische zaken en 
bevolking.
Stel je kandidaat via https://www.jobsolutions.be/register/7574

GIS-deskundige (B1-B3) Interesse?
Wil je in aanmerking komen voor één van deze functies? 
Stel je dan ten laatste op 14 april 2021 kandidaat. Dit kan op twee manieren:
 · online via de link bij elke vacature
 · per aangetekend schrijven: t.a.v. Elien Van Ranst, Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem.  
(Je kandidatuur moet ten laatste op 14 april afgestempeld zijn door de post.)

Check via de link bij de vacature welke documenten je moet toevoegen aan je 
kandidatuur.

Meer info?
Raadpleeg de infobrochure via www.jobsolutions.be/jobs of neem contact op met:  
Elien Van Ranst · elien@assolutions.be · 09 389 69 96

2 voltijdse functies (38/38) · contractueel · onbepaalde duur · wervingsreserve 
van 2 jaar 

Je adviseert en begeleidt de stad met kennis van zaken bij de lopende en 
toekomstige projecten, op vlak van ICT, management, procesbeheer... Je levert 
een substantiële bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening van de stad 
via een efficiënte en doeltreffende ondersteuning op het vlak van ICT en 
automatisering. Je staat in voor het systeembeheer en intervenieert bij 
allerhande informaticaproblemen.
Stel je kandidaat via https://www.jobsolutions.be/register/7170

ICT-expert (A1a-A3a)

Het lokaal bestuur van
SINT-GENESIUS-RODE

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

Aanbod: maaltijdcheques waarde € 8,00 · fi etsvergoeding woon-werkverkeer (€ 0,24/km 
heen en terug) · volledige terugbetaling openbaar vervoer · hospitalisatieverzekering · gunstig 
verlofstelsel · voor de contractuele personeelsleden 2de pensioenpijler.

Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij de personeelsdienst, 02 609 86 65, 
personeel@sint-genesius-rode.be
Interesse? Stuur uw cv motivatiebrief en een kopie van uw diploma via brief of email
ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 46, 
1640 Sint-Genesius-Rode en dit uiterlijk op vrijdag 23 april 2021 - 12 uur.

HOOFDDESKUNDIGE TECHNISCHE ZAKEN
B1-B3 • proeftijd 9 maanden • statutair • voltijds

Takenpakket: Algemene coördinatie van de dienst technische zaken, operationele leiding 
werklieden, beheer van het magazijn, onderhoud wegen en kerkhof, containerpark,... 
Profi el: Je bent in het  bezit zijn van een bachelordiploma of gelijkgesteld diploma. Indien 
je niet over het vereiste diploma beschikt, kom je in aanmerking als je voldoet aan de 
vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest. 
Je straalt autoriteit uit en bent voldoende assertief, stressbestendig, je hebt zin voor 
verantwoordelijkheid. Je hebt een lange termijnvisie, je kan beleidsvoorbereidend werk
doen en respecteert timing en afspraken. Je hebt een sterke bekommernis omtrent 
veiligheid. Je bent bereid om de nodige vormingen te volgen.
Aanbod: Minimum bruto maandloon (0 jaar anciënniteit aan index 03/2021) € 2.509,94 
exclusief haardgeld of standplaatstoelage.

HOGER REDDER D2-D3 • contractueel • voltijds

Takenpakket: Instaan voor de veiligheid van de zwembadgebruikers en voor een optimale 
hygiënische toestand van de infrastructuur.
Profi el: Je bent in het bezit van een brevet hoger redder.
Aanbod: Minimum bruto maandloon (0 jaar anciënniteit aan index 03/2021) € 2.074,69 
exclusief haardgeld of standplaatstoelage.

www.sint-genesius-rode.be
OCMW
ST-GENESIUS-RODE

www.meise.be

Meer informati e vind je op www.meise.be of kan je opvragen bij de personeelsdienst via 
personeelsdienst@meise.be of 02 892 20 70.

Zin om te solliciteren? Bezorg je kandidatuur uiterlijk op 23 april 2021:
• per post ter att enti e van het college van burgemeester en schepenen,

Tramlaan 8, 1861 Meise;
• tegen ontvangstbewijs aan de balie van het Administrati ef Centrum

(Tramlaan 8, 1861 Meise).

WIJ BIEDEN JOU TAL VAN VOORDELEN:
Een fi jne werksfeer • Een contract van onbepaalde duur • Maalti jdcheques van € 8 • Ecocheques 
• Geschenkcheques • Een aansluiti ng bij de GSD-V • Een grati s hospitalisati everzekering • Een 
terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer • Een fi etsvergoeding 
• Een aanvullend pensioenstelsel • Een gunsti ge verlofregeling • Opleidingsmogelijkheden.

• 1 VTE* PLOEGBAAS GEBOUWEN
niveau D4-D5, in contractueel verband

• 1 VTE MOBILITEITSAMBTENAAR/
NOODPLANNINGSCOÖRDINATOR
niveau B1-B3, in contractueel verband

• 1 VTE GIS-COÖRDINATOR
niveau B1-B3, in contractueel verband

• BELEIDSMEDEWERKER RUIMTELIJKE ORDENING 
(WERVINGSRESERVE VAN 1 JAAR)
niveau B1-B3, in contractueel verband

• STEDENBOUWKUNDIGE (WERVINGSRESERVE 
VAN 1 JAAR) niveau A1a-A3a, in contractueel verband

*1 VTE = 38 uren

Werken bij het gemeentebestuur van Meise betekent werken in een levendige gemeente, 
waar het heerlijk vertoeven is voor zowel inwoners als bezoekers. Op professionele 
wijze werken wij aan een opti male dienstverlening voor onze inwoners. Wij organiseren 
momenteel vergelijkende aanwervingsexamens voor onderstaande functi es:

Solliciteer bij 
gemeente en 
OCMW Meise



NIEUWE MEDEWERKERS GEZOCHT! 
Wil je kinderen en jongeren laten kennismaken met de democratie? Heb je interesse 
in burgerparticipatie? Ben je een kei in communicatie? Dan is deze vacature in het 
Parlement voor de Nederlandstaligen in Brussel vast iets voor jou. 

De educatieve dienst Puzzel Brussel 
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zoekt:

1 VOLTIJDSE EN 1 HALFTIJDSE MEDEWERKER 
EDUCATIE, PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE (m/v/x)
Educatie: 
√ Je werkt mee aan alle educatieve programma’s van Puzzel Brussel. 
√ Je vindt een overzicht op www.puzzelbrussel.be

Participatie:
√  Je bedenkt manieren om burgers beter te betrekken bij de politiek.
√  Je zet de lijnen uit voor participatietrajecten en volgt ze van a tot z op.

Communicatie:
√ Je schrijft berichten over de Raad en Puzzel Brussel voor de website (WordPress) en 
 sociale media.

Wat bieden wij?
√ Je werkt in een klein, enthousiast team.
√  Je krijgt een contract van onbepaalde duur (niveau B). 
√  Je ontvangt voordelen bovenop je salaris: hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques 
 en terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of met de fi ets.

Een uitgebreide beschrijving vind je op www.raadvgc.be/vacature

Heb je een bachelordiploma of de juiste EVC (erkenning van verworven competenties)? 
Spreek en schrijf je vlot Nederlands? 
Stuur dan je cv en motivatiebrief vóór vrijdag 30 april naar dit adres: 
 Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie
 Patricia Coppens 
 Lombardstraat 67
 1000 Brussel 
 vacature@raadvgc.brussels

   
   
   
 

Stuur dan je cv en motivatiebrief vóór vrijdag 30 april naar dit adres: 

BEN JIJ DE TECHNIEKER SERVICE & ONDERHOUD

DIE IN DIT PLAATJE PAST?

Wij zoeken techniekers in:

Antwerpen / Gent / West-Vlaanderen

Henegouwen / Namen

STILL N.V.

Vosveld 9, B - 2110 Wijnegem

    +32 3 360 62 00

www.still.be/jobs  info@still.be

Word de  
sterkhouder
van den ALDI

Kom werken in onze winkels  
en doe waar je goed in bent 
 
Goesting om je handen uit de mouwen te steken in den ALDI 

om de hoek? Top! Wij zijn op zoek naar echte doeners om onze 

klanten nóg beter te helpen in de winkel. Je krijgt niet alleen 

een topteam rond jou, maar ook een heel gevarieerde job. Want 

bij ALDI kan je je talenten gebruiken om elke dag het verschil 

te maken. Samen met alle andere #ToppersVanDenALDI.

Werken in onze winkels? 
Ga naar aldi.be/jobs

werft aan

Mechelsesteenweg 388
2500 Lier 

T 015 30 67 83

Bij interesse kan u een CV 
doorsturen naar :

directie@janssens-alusystems.be

Aluminium schrijnwerker
voor binnendienst

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

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

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

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

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 …

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

Klaar voor 
je nieuwe
uitdaging?

Hoogtechnologische machines instellen of bedienen. Ja, he-
lemaal wat jij zoekt in een job! Als operator waak je over de 
kwaliteit van gefabriceerde producten. Daarnaast controleer 
je regelmatig de machines en spoor je defecten op die je 
meldt of zélf oplost. Daarbij respecteer je de veiligheidsvoor-
schriften natuurlijk nauwkeurig. 

Hoogtechnologische machines instellen of bedienen. Ja, he-
lemaal wat jij zoekt in een job! Als operator waak je over de 
kwaliteit van gefabriceerde producten. Daarnaast controleer 
je regelmatig de machines en spoor je defecten op die je 
meldt of zélf oplost. Daarbij respecteer je de veiligheidsvoor-
schriften natuurlijk nauwkeurig. 

Jij bent de 
OPERATOR 
die wij zoeken.

www.asap.be/
nl/jobs/operatorC

H
EC

K



www.overijse.be/jobs

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

DAVID BUYS 
DIENSTHOOFD 
PERSONEELSDIENST

Wij zoeken:

Op zoek naar 
een job met pit?

energie. Vanuit mijn functie heb ik ook 
impact op het beleid 
en dat spreekt mij 
heel erg aan”

DAVID BUYS 
DIENSTHOOFD 
PERSONEELSDIENST

impact op het beleid 
en dat spreekt mij 
heel erg aan”

DAVID BUYS 
DIENSTHOOFD 
PERSONEELSDIENST

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 
02 785 33 44 of via personeelsdienst@overijse.be. 

Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de selectie procedure 
op www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan tot en met 
15 april 2021.

een Diensthoofd kinderopvang 
en opvoe dingsondersteuning
• Je staat in voor een optimale, veilige en 

klantvriendelijke dienstverlening rondom 
kinderopvang en opvoedingsondersteuning. 

• Je bent verantwoordelijk voor het beleid 
inzake voorschoolse kinderopvang en 
beleidsadvisering.

• Je coördineert  de dagelijkse werking en 
organisatie van de dienst.

www.overijse.be/jobs

“Instaan voor onderhoud van 
gemeentelijke accommodaties 
geeft voldoening. De afwisseling 
en de fi jne collega’s maken 
de job leuk.”

ANDREW VANDERLINDEN
TECHNISCH ASSISTENT 
GROEN

Wij zoeken naar:

Op zoek naar 
een job met pit?

“Instaan voor onderhoud van 
gemeentelijke accommodaties 
geeft voldoening. De afwisseling 
en de fi jne collega’s maken 

ANDREW VANDERLINDEN
TECHNISCH ASSISTENT 

“Instaan voor onderhoud van 
gemeentelijke accommodaties 
geeft voldoening. De afwisseling 
en de fi jne collega’s maken 

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 
02 785 33 44 of via personeelsdienst@overijse.be. 
Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de selectie procedure 
op www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan tot en met 
7 april 2021.

een arbeider gebouwen
• Je helpt bij onderhouds-

werkzaamheden gebouwen
• Je neemt deel aan herstel- 

& renovatiewerken
• Je geeft ondersteuning bij 

logistieke taken 
(Gemeente werking)

www.overijse.be/jobs

“We zijn een hele dag in beweging, dat geeft 
energie en zorgt voor afwisseling. Samen met 
onze collega’s zorgen we voor kraaknette 
gemeentelijke gebouwen en scholen. Dat geeft 
veel voldoening.”

NICOLE EN MYRIAM 
TECHNISCH 
ASSISTENTEN 
SCHOONMAAK

Wij zoeken voor de dienst Facilitair Beheer: 

Op zoek naar 
een job met pit?

energie en zorgt voor afwisseling. Samen met 
onze collega’s zorgen we voor kraaknette 
gemeentelijke gebouwen en scholen. Dat geeft 
veel voldoening.”

NICOLE EN MYRIAM NICOLE EN MYRIAM 
TECHNISCH 
ASSISTENTEN 
SCHOONMAAK

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst 
op 02 785 33 43 of via 
personeelsdienst@overijse.be. 

Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de
selectie procedure op www.overijse.be/jobs. 
Solliciteren kan tot en met 7 april 2021.

2 poetsmedewerkers
• Je zorgt voor de netheid en 

hygiëne van klaslokalen en 
kantoren. 

• Je helpt mee in de refters van 
de gemeentelijke scholen.

• Je draagt zorg voor je materiaal
en je werkomgeving.

www.overijse.be/jobs

“Onze bewoners begeleiden, er zijn voor hen 
en creatieve activiteiten organiseren geeft 
voldoening. De glimlach die we daar-
voor terugkrijgen is hartverwarmend 
en geeft energie.”

IONA, ERGOTHERAPEUTE
SENNE, ANIMATIE-
VERANTWOORDELIJKE

Wij zoeken een:

Op zoek naar 
een job met pit?

en creatieve activiteiten organiseren geeft 
voldoening. De glimlach die we daar-
voor terugkrijgen is hartverwarmend 
en geeft energie.”

IONA, ERGOTHERAPEUTE
SENNE, ANIMATIE-
VERANTWOORDELIJKE

voldoening. De glimlach die we daar-
voor terugkrijgen is hartverwarmend 
en geeft energie.”

ERGOTHERAPEUTE
, ANIMATIE-

VERANTWOORDELIJKE

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 
02 785 33 43 of via personeelsdienst@overijse.be. 

Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de selectie procedure 
op www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan tot en met 
12 april 2021.

Begeleider Wonen & Leven 
(50%)
• Je bent voor onze bewoners het 

aanspreekpunt voor niet-medische 
zorg en hulp. 

• Je begeleidt individuele en 
groepsactiviteiten (bv. animatie).

• Je bent het luisterend oor voor onze 
bewoners en staat in nauw contact 
met hun familie.

In het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur is de Haven van 

Brussel op zoek naar een: 

Controleur der werken – specialisatie 
 elektromechanica (m/v/x)

Als controleur der werken – specialisatie elektromechanica (bachelor) neem je 
binnen de afdeling onderhoud en onder leiding van de ingenieurs, deel aan de 
werkzaamheden die worden uitgevoerd aan de elektromechanische installaties 

binnen gebouwen, kunstwerken en op het haventerrein in het algemeen.

Milieudeskundige (m/v/x)
De milieudeskundige zal als expert.e (master) bij de cel Leefmilieu/Gezondheid 
binnen de technische directie van de Haven van Brussel werken. Je zal ook de 
preventieadviseur van de Haven ondersteunen en vervangen bij opdrachten. 

De uitgebreide jobomschrijvingen kan je vinden op jobat.be of port.brussels 
Geïnteresseerd?  Stuur dan je kandidatuur (motivatiebrief, cv en kopie van het 
vereiste diploma en/of gelijkwaardigheidsattest) vóór 1 mei 2021 per e-mail 
naar: jobs@port.brussels. Alleen volledige kandidaturen worden in aanmerking 
genomen.

Zoekt voor de regio Vlaanderen een 10-tal

PROSPECTEURS - 
VERTEGENWOORDIGERS 

(m/v/x)
We zoeken:
-  Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van zelfstandigen, KMO’s en  

vrije beroepen
-  Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en verzorgd voorkomen
- Communicatief
- Vlot taalgebruik
- Commerciële feeling
- Leeftijd van ondergeschikt belang
- In bezit van wagen
- Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag per maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
-  Professionele opleiding en begeleiding
-  Voltijdse betrekking met bediendecontract
-  Aangename werksfeer
-  Zeer goede toekomstperspectieven met doorgroeimogelijkheden
-  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

Interesse? 
Mail dan uw uitgebreide CV met foto naar administratie@nsz.be  
t.a.v. de heer Rik Vervecken



Deze foto dateert van 
voor de coronacrisis.

Paola, artieste, 
jongleert met al haar 

zorgvaardigheden.

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen is pionier in innovatieve thuisverpleging 
en is er voor iedereen die speci�eke zorg of ondersteuning nodig heeft. 
Meer dan 1400 medewerkers streven ernaar mensen zo lang mogelijk in 
de beste omstandigheden in hun vertrouwde thuisomgeving te verzorgen. 

Jarenlang investeren in, en werken aan kwaliteit leverde een 
internationaal diamanten accreditatielevel op. We zijn de eerste 
thuiszorgorganisatie in België die deze hoogste erkenning krijgt die er te 
behalen valt. Vanuit onze missie en visie hebben onze waarden een grote 
impact op de strategie en de dagelijkse beslissingen die de organisatie 
neemt. 

DIRECTEUR ZORG 
DOEL VAN DE FUNCTIE
Je levert, samen met het directieteam, een fundamentele bijdrage aan het 
overkoepelend strategisch beleid, en kleurt mee de missie en visie.

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het 
inhoudelijke zorgbeleid, dat zijn uitwerking vindt in de operationele 
organisatie van de zorgprocessen. Je staat in voor het realiseren van 
totaalzorg binnen het kader van maatschappelijk verantwoorde zorg. 

Je bent, naast de algemeen directeur, het uithangbord van de organisatie 
naar externe stakeholders. Het succes van een extern netwerk met andere 
zorgactoren ligt in jouw handen. 

PLAATS IN DE ORGANISATIE
• Je maakt deel uit van het 6-koppig directieteam, en rapporteert aan de 

Algemeen Directeur.
• Je geeft leiding aan een managementassistente en 2 adjunct-

directeuren die op hun beurt 12 afdelingsverantwoordelijken aansturen, 
die operationeel hun afdeling runnen. In totaal omvat het departement 
Zorg 1200 medewerkers.

• Je werkt nauw samen met de Directeur Kwaliteit en Innovatie voor de 
uitwerking van het inhoudelijk zorgbeleid, en het beheren en opvolgen 
van de operationele indicatoren om de kwaliteit van de dienstverlening 
te monitoren.

PROFIEL
• Diploma verpleegkunde (of vroedvrouw afgestudeerd vóór 2018) is 

vereist.
• Je kan minimaal tien jaar relevante werkervaring voorleggen waarvan 

een deel in een leidinggevende functie.
• Je bent een conceptueel en strategisch denker die evenwel met de 

voeten stevig in de operationele vertaling staat.
• Je bent een teamspeler en bovenal een warme persoonlijkheid.

AANBOD
• Werken in een dynamische organisatie met oog voor zorginnovatie, in 

een rol die garant staat voor autonomie, uitdaging en afwisseling.  
• Een competitief salarispakket (incl. bedrijfswagen, maaltijdcheques, 

groeps- en hospitalisatieverzekering, ecocheques, jaarlijks 15 
compensatiedagen, laptop en smartphone). 

INTERESSE 
Wij ontvangen graag je cv en overtuigende motivatiebrief ten laatste op 
25 april 2021. Solliciteren kan enkel via de website van onze selectiepartner 
Accord Group Belgium (www.accordgroup.be). 

Je kandidatuur wordt snel en discreet behandeld. 

MEER INFORMATIE 
• Catherine Maertens

(+32 (0)2 474 03 90)
• of algemeen directeur 

Katalien Dendooven
(+32 (0)498 92 60 72)

BEN JIJ DE TECHNIEKER SERVICE & ONDERHOUD

DIE IN DIT PLAATJE PAST?

Wij zoeken techniekers in:

Antwerpen / Gent / West-Vlaanderen

Henegouwen / Namen

STILL N.V.

Vosveld 9, B - 2110 Wijnegem

    +32 3 360 62 00

www.still.be/jobs  info@still.be

Goesting om je handen uit de mouwen te steken in den ALDI 

om de hoek? Top! Wij zijn op zoek naar echte doeners om onze 

klanten nóg beter te helpen in de winkel. Je krijgt niet alleen 

een topteam rond jou, maar ook een heel gevarieerde job. Want 

bij ALDI kan je je talenten gebruiken om elke dag het verschil 

TECHNISCH
VERKOPERS

Easykit blijft groeien! Zo groeit ook steeds de nood naar nieuwe toffe Easykit

collega’s. Hierdoor zijn we binnen onze sales teams op zoek naar leuke,

spontane én gedreven collega’s mét een passie voor techniek!

W E  Z I J N  O P  Z O E K  N A A R  J O U !

B E K I J K  A L  O N Z E  V A C A T U R E S  O P  E A S Y K I T . B E

Bezoek
ons op de
virtuele

jobbeurs! 

 Dat gefrustreerde stemmetje 

dat knaagt aan je werkgeluk. Hoor je hem tegenwoordig 

net iets te vaak? Kijk dan eens op jobat.be. Daar vind 

je vacatures voor een job die écht bij je past of tips en 

inspiratie om weer vrolijk te worden van je huidige job.

wie werkt hier dan?!



#samendoen

Jaarlijks kiezen meer dan 200 jonge, enthousiaste talenten 
voor een job bij Colruyt Group. En daar hebben ze alle reden 
toe. Meewerken aan innovatieve en duurzame projecten, 
initiatief nemen en impact maken, meteen van bij de start. 
Het hoort er allemaal bij!

Heb je al ervaring? Ook dan krijg je alle kansen om je stempel 
te drukken en écht een verschil te maken. Of het nu is als 
analyst, teamleader, marketeer, winkelmedewerker, aankoper 
of projectmanager … Bij Colruyt Group vind je de rol die bij je 
past.

Bekijk onze vacatures op jobs.colruytgroup.com en 
bezoek ons op de Jobat-jobbeurs op donderdag 1/04.

Starter of 
professional? 
Werk samen met ons aan de 
duurzame groei van morgen 

JEOL met vestiging in Zaventem is een wereldleider in de ontwikkeling van  
wetenschappelijke instrumenten en is reeds meer dan 48 jaar actief in Europa.  
Om verdere groei, alsook de bestaande gebruikers te ondersteunen, zijn we 
op zoek naar een gemotiveerde medewerker om onze dienst naverkoop  
Elektronenmicroscopie te versterken.

Als technieker sta je in voor de installatie, opstart en afregeling van nieuwe elektronenmicroscopen. Je gaat ook 
langs bij klanten om reeds geïnstalleerde toestellen op te volgen, onderhoud uit te voeren en storingen te verhelpen. 
Je doet hierbij beroep op je kennis van elektronica en mechanica. Ervaring met vacuümsystemen is een pluspunt.
Je krijgt hiervoor een degelijke opleiding en wordt bijgestaan door ervaren collega’s. Je hebt een diploma hoger 
onderwijs elektronica/elektromechanica en kan zelfstandig werken en denkt oplossingsgericht. Je bent in het bezit 
van een rijbewijs B en bereid om je over heel de Benelux te verplaatsen. Door de vele internationale contacten is 
naast de Nederlandse taal, een goede kennis van de Franse en Engelse taal een “must”.

Geschikte kandidaten bekomen een competitief salarispakket aangevuld met extralegale voordelen zoals bedrijfs-
wagen, maaltijdcheques en pensioenplan. Kandidaten die interesse hebben voor deze functie, kunnen hun CV  
mailen naar mine@jeolbenelux.com.

JEOL (Europe) BV, Leuvensesteenweg 542, 1930 Zaventem.  www.jeolbenelux.com

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.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 aanne-
mers, 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.

Profi el: • ondernemend commercieel adviseur • sterke interesse in innovatieve bouwtechnieken 
• technische bachelor- of masteropleiding (bouwkunde, mechanica, …) • gedreven b2b-relatie-
bouwer met resultaatgerichte lange termijnvisie • bij voorkeur vertrouwd met de bouwsector. 

Aanbod: • een grondige interne opleiding in onze veelzijdige bouwoplossingen • een kwali-
tatief 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 voorde-

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

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 beurs-
genoteerde 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 verster-
king een (m/v):

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

www.kloecknermetals.be

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

TRANSPORT MERVIELDE nv met hoofdzetel in Ertvelde is 
een expansieve transportorganisatie die samen met de zuster-
bedrijven nagenoeg 190 personeelsleden tewerk stelt (130 
trekkers). Wegens continue uitbreiding wensen wij de dienst 
planning te versterken met een (m/v)

PROFESSIONEEL 
TRANSPORTPLANNER
met sterk organisatietalent (ref. 77 337)

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 fl exibele 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.

Profi el: • 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).

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.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 aanne-
mers, 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.

Profi el: • ondernemend commercieel adviseur • sterke interesse in innovatieve bouwtechnieken 
• technische bachelor- of masteropleiding (bouwkunde, mechanica, …) • gedreven b2b-relatie-
bouwer met resultaatgerichte lange termijnvisie • bij voorkeur vertrouwd met de bouwsector. 

Aanbod: • een grondige interne opleiding in onze veelzijdige bouwoplossingen • een kwali-
tatief 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 voorde-

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

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 beurs-
genoteerde 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 verster-
king een (m/v):

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

www.kloecknermetals.be

Zoekt voor de regio Vlaanderen een 10-tal

PROSPECTEURS - 
VERTEGENWOORDIGERS 

(m/v/x)
We zoeken:
-  Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van zelfstandigen, KMO’s en  

vrije beroepen
-  Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en verzorgd voorkomen
- Communicatief
- Vlot taalgebruik
- Commerciële feeling
- Leeftijd van ondergeschikt belang
- In bezit van wagen
- Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag per maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
-  Professionele opleiding en begeleiding
-  Voltijdse betrekking met bediendecontract
-  Aangename werksfeer
-  Zeer goede toekomstperspectieven met doorgroeimogelijkheden
-  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

Interesse? 
Mail dan uw uitgebreide CV met foto naar administratie@nsz.be  
t.a.v. de heer Rik Vervecken

Van techniek tot sales:  jobs op virtuele beurs

De voordelen van een virtuele jobbeurs 
liggen voor de hand. Je kan contact op-
nemen met de bedrijven uit je interes-
se en regio, vermits zo’n virtuele beurs 
heel Vlaanderen en Brussel bestrijkt.  Je 
kan op voorhand meerdere sollicitatie-
gesprekken met hr-verantwoordelijken op 
één dag inplannen én je krijgt onmiddel-
lijk feedback. En natuurlijk gebeurt dit al-
les coronaproof en dus van thuis uit. De 
spreekwoordelijke verplaatsing beperkt 
zich van je zetel of keukentafel naar je 
laptop (of smartphone).

WEBINARS
Welke werkgevers doen mee aan de 
jobbeurs van Jobat? “Dat zijn er enkele 
tientallen. En uit diverse sectoren”, bena-
drukt Maikel Van Geert, B2B event ma-

nager bij Jobat. Hij wijst op namen als 
Aldi, Colruyt Group, Brico Plan-It, Bekaert,
La Lorraine, Vivaldis, Ladbrokes, Abesco 
en Easykit.
Opvallend is de goed gevulde webinar-
planning, een aanbod waarmee de initia-
tiefnemers ook de eerder passieve werk-
zoekende, of gewoon geïnteresseerde, 
willen aantrekken. “De sprekers daar zijn 
divers: van VDAB, Passion for Work tot 
Better Minds at Work. Zij brengen webi-
nars over personal branding, jezelf verko-
pen in een sollicitatiegesprek, hoe je een 
videosollicitatie overleeft of hoe je je kan 
oriënteren op de arbeidsmarkt”, aldus Van 
Geert. “VDAB verzorgt tijdens de beurs 
ook een live coaching en carrièrehulp.”  
(WiVi)

Op 1 april in de namiddag organiseert Jobat een virtuele jobbeurs met tientallen deelnemende bedrijven, goed voor honderden 
jobs. Al is de beurs - door het uitgebreide aanbod aan webinars - ook bedoeld voor de minder actieve werkzoekende.

Donderdag 1 april
van 14 tot 19 uur

Gratis aanmelden/registratie
op jobbeurs.jobat.be

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

Check onze beurskalender! 

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE
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Selectie & Individuele screenings

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

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

Dejonghe Labels & Packaging
(www.dejonghe.be) is een groeiende en 
leidinggevende familiale kmo met een 40-
tal werknemers en maakt deel uit van de 
ASTERIA group. Het bedrijf is actief als 
industrieel toeleverancier van labels voor 
productiebedrijven in diverse sectoren 
(huishoudproducten, cosmetica, food, 
zuivelindustrie...). Knowhow, innovativiteit, 
een modern machinepark en gemotiveerde 
medewerkers zorgen voor een uitstekend 
imago in de markt. Met het oog op het verder 
versterken van de marktpositie kijken we op 
korte termijn uit naar een performante (m/v):

België
Functie-inhoud: U bent integraal verantwoordelijk voor het uitbouwen van 
de klantenrelaties op de Belgische markt. Dit houdt o.m. in: fi deliseren van de 
bestaande klanten • prospecteren van nieuwe opportuniteiten in de diverse 
sectoren • opmaken en negotiëren van off ertes en concreet fi naliseren van nieuwe 
deals • opzetten en mee uitvoeren van salesondernemende marketingacties
• over al uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan het management.

Functieprofi el: • uitgesproken extravert en commercieel profi el • hoger 
opleidingsniveau of gelijkwaardig door bewezen ervaring • enkele jaren 
sectorervaring is een sterk pluspunt maar geen must • sterke onderhandelaar 
op B2B-niveau in de meest diverse sectoren • bij voorkeur woonachtig in de regio
• goede talenkennis N-F • ook young potentials komen in aanmerking.

Functievoordelen: • een goede opleiding • alle nodige tools om te slagen in de 
job • een zeer competitief salarispakket • een ruime mate van werkautonomie 
en jobzekerheid in een sterk groeiende bedrijvengroep die in zijn sector tot de 
top behoort.

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

ACCOUNTMANAGER

“Mijn papa heeft een schone job”

Vind jouw nieuwe uitdaging 
op schonejobs.be ROESELARE

Projectverantwoordelijke
(master) Werk mee aan het toekomstige 

(regionale) afvalbeleid

Da meent ge nie!  
Ne whatsapp groep 
van ’t werk!

In elk van ons zit een Ludo. Dat 
gefrustreerde stemmetje dat knaagt aan 
je werkgeluk. Hoor je hem tegenwoordig 
net iets te vaak? Kijk dan eens op jobat.
be. Daar vind je vacatures voor een job 
die écht bij je past of tips en  
inspiratie om weer vrolijk  
te worden van  
je huidige job.

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

Goesting in de match van jouw leven? 

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

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?

Ook technische jobs op jobbeurzen

“Het online jobevenement van donderdag 1 april is toe-
gankelijk voor werkzoekenden van alle leeftijden en oplei-
dingsniveaus”, zo benadrukt Maikel Van Geert, B2B event 
manager bij Jobat. In totaal staan er op de jobbeurs enke-
le honderden jobs open, en dat gaat van administratie en 
verkoop tot de klassieke technische jobs. Werkgevers die 
zich al aangemeld hebben, zijn onder meer Brico Plan-It, 
Bekaert, Vivaldis en Easykit. 
Vandaag biedt een virtuele jobbeurs dezelfde reikwijdte 

aan jobs die je bij een klassieke jobbeurs zou terugvinden. 
“Bij deze jobbeurs is dat ook zo. Met dat verschil dat je 
er jobs over heel Vlaanderen en Brussel kan treffen”, vult
Van Geert aan. Of hoe je dus de job en werkgever uit je 
regio naar keuze kan vinden en contacteren. Waarmee de 
virtuele jobbeurs van Jobat van 1 april tegelijk ook beves-
tigt dat solliciteren meer en meer naar een digitaal formaat 
is geëvolueerd, en dat voor alle soorten jobs. Met dank 
aan corona.  (WiVi)

Virtuele jobbeurzen raken ingeburgerd: je vindt er de meest uiteenlopende werkgevers
en jobs. De virtuele jobbeurs van Jobat op 1 april bevestigt dat.

Donderdag 1 april
van 14 tot 19 uur

Gratis aanmelden/registratie
op jobbeurs.jobat.be

OMDAT JE BEST NIET MET EENDER WIE IN ZEE GAAT.

Kortrijk   |   Vaartstraat 25   |      056 225 880

Gent   |   Kortrijksesteenweg 1099   |      093 108 339

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

056 53 11 80 of 059 26 76 57  

www.verdonckbv.be 

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

PRODUCTIELEIDER (ref. 106405)

De uitdaging: Je wordt verantwoordelijk voor productie/montage en de magazijn activiteiten
(25 werknemers): • werkplanning en organisatie op de werkvloer • instructies voor de 
gespecialiseerde arbeiders (houtbewerking, spuitafdeling, montage, garnierafdeling)
• praktische aansturing voor de in- en uitgaande goederen in het magazijn • kwaliteitscontrole 
op onderdelen en eindproducten • contacten met externe diensten voor technisch 
onderhoud en infrastructuur • rapportage aan het management.

Profi el: • communicatief bachelor of A2 met technische background • sterk algemeen 
inzicht en organisatietalent • kordaat beslisser met leidinggevende skills.

Aanbod: • een veelzijdige job met een ruime autonomie • veel afwisseling in productie-artikelen
• een jonge en fl exibele bedrijfscultuur • een gezonde KMO gekend voor een innovatief 

en kwalitatief productengamma • uitstekende loonvoorwaarden + bedrijfswagen.

www.momentsfurniture.com

Moments Furniture NV ontwerpt, produceert en commerci-
aliseert state-of-the-art meubilair voor de zorgsector. Wij 
zijn een fl exibele en marktgedreven organisatie actief in de
Benelux, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en overseas. Het 
doel van Moments Furniture is bijdragen tot een beter zorg-
comfort en dit gecombineerd met pure esthetiek. Het bedrijf 
ontwikkelt volledige interieurconcepten op maat en biedt 
aan haar klanten hoogstaande kwaliteit en vakmanschap. Ter
opvolging zoeken wij voor de hoofd zetel in INGELMUNSTER 
een (m/v):

De fi rma Afschrift is sinds 75 jaar dé specialist op het 
vlak van industriële elektriciteit en automatisering. 
Ons familiebedrijf heeft door de jaren heen een sterke 
marktpositie weten te veroveren door het continue 
streven naar een professionele en resultaatgerichte 
dienstverlening.

Solliciteren? Aarzel dan niet en stuur vandaag nog je cv per mail:
virgini.degroote@afschrift-nv.be of neem telefonisch contact:
051 240 300. Ons adres: Gapaardstraat 28, 8850 Ardooie.
Voor meer info over onze fi rma, bezoek www.afschrift-nv.be

INDUSTRIËLE
ELEKTRICIENS

Om ons dynamisch team te versterken, zoeken we voor onmiddellijke 
indiensttreding (m/v): 

Afschrift zoekt gemotiveerde elektriciens met ervaring in een 
industriële omgeving. Solliciteer voor deze vaste job en werk mee aan 
unieke projecten om fi er op te zijn!

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

De snelste weg 
naar een job in  
de publieke of 

non-profit sector.


