
VIJF BASICS OM SNELLER EEN JOB TE VINDEN

Een online sollicitatiegesprek is anders dan een klassiek sollicitatiegesprek op kan-
toor en in dezelfde ruimte. En tegelijk zijn er veel gelijkenissen. Deze vijf basics 
staan inzake voorbereiding voorop.

“Vraag tijdens
je sollicitatiegesprek

nooit wat
een bedrijf voor je

in de aanbieding heeft.”

1. HET VOORONDERZOEK
De voorbereiding is gelijkaardig als bij een klas-
siek sollicitatiegesprek. Ga op onderzoek uit. 
Neem een kijkje op de website van het betref-
fende bedrijf, check hun sociale mediaprofiel en 
lees de blogposts door. Probeer met de verkre-
gen kennis twee of drie sleutelwoorden te note-
ren die het bedrijf uniek maken en gebruik die om 
slimme en gerichte vragen te stellen. Zo laat je 
meteen zien dat jij weet waarover je praat.

2. DE VRAGEN 
Het is belangrijk om een aantal vragen in je hoofd 
te hebben die je kan verwachten, maar minstens 
even belangrijk is nadenken over welke vragen 
jij wil stellen. Vraag nooit wat een bedrijf voor je 
in de aanbieding heeft, maar pols naar zaken die 
je tegenkwam tijdens je research. Dat kan gaan 
over het sollicitatieproces, maar ook over de 
vaardigheden die ze belangrijk vinden, bedrijfs-
cultuur of  werkregime of -omgeving. Sowieso zal 
ook de recruiter of hr-verantwoordelijke jou de 
nodige vragen stellen, zoals over je sterktes en 
zwaktes en waarom je voor hen zou willen wer-
ken. Ook hier kan je je al flink op voorbereiden. 

3. DE ‘ELEVATOR PITCH’
Je krijgt maar één kans om een goede eerste in-
druk te maken. Doe dat door op voorhand al na te 

denken wat het bedrijf over jou moet onthouden. 
Vertel beknopt wie je bent, wat je hebt gedaan 
en zou willen doen. Vermijd de clichés en durf
eruit te springen. Zo maak je ook het verschil met 
andere kandidaten. Misschien ben je ingenieur
en was je van kinds af aan al gepassioneerd door 
vliegtuigen? Heb je passies of talenten? Daar-
mee zeg je veel meer dan door simpelweg op te 
sommen waar je voordien hebt gewerkt of wel-
ke opleiding je genoot. Een ‘elevator pitch’ moet 
kort maar krachtig zijn: tussen de 30 en de 60 
seconden is een goede richtlijn.

4. DE PLAATSBEPALING (EN PC)
Vandaag gebeuren veel sollicitatiegesprekken 
online. Lekker makkelijk, want je moet de deur 
niet uit. De potentiële werkgever komt als het 
ware naar je toe. Toch is ook in dat opzicht voor-
bereiding cruciaal. Installeer je bijvoorbeeld op 
een rustige plaats, het liefst in een afgesloten 
ruimte. Maak vooraf afspraken met eventuele 
huisgenoten dat ze bijvoorbeeld niet zomaar mo-
gen binnenvallen. Test ook op voorhand het sys-
teem even uit. Kijk ook hoe jij en je omgeving in 
beeld komen en hoe de lichtinval is. Controleer 
de audio-instellingen en ga na of alles werkt: je 
webcam, headset,…  En kijk voldoende bovenaan 
naar (het gaatje van) je camera en dus niet alleen 
naar je scherm.

5. DE TIMING (EN OUTFIT)
Ga alvast voor een professionele profielfoto in 
het gebruikte (video)chat platform. Dat is sowie-
so het eerste dat een werkgever van je ziet.  Trek 
een gepaste en professionele outfit aan, waar 
je je goed in voelt. Een jogging is te casual, een 
maatpak vaak te chic. Veel recruiters raden aan, 
en doen dat zelf ook, om ook schoenen te dra-
gen. Ook al komen die niet in beeld, pantoffels of 
slippers geven je mentaal al snel een te huiselijk 
en niet-professioneel gevoel.
Hou ook het nummer van je gesprekspartner bij 
de hand. Mocht het online aanmelden niet on-
middellijk lukken, dan kun je nog steeds bellen. 
Ga tenslotte op tijd klaar zitten voor het gesprek. 
Want ook online is op tijd komen de boodschap.

William Visterin & Kristof Verhasselt

Hoe bereid je
een online sollicitatie voor?

Download op
jobat.be/sollicitatiekit
of via deze QR-code.

Cv, motivatiebrief en online solliciteren:
je leest er alles over in de nieuwe sollicitatie-
kit van Jobat.

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



Gezocht: m/v/x  
die mee naar 
morgen reist

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:

DESKUNDIGE TOERISME
Graad Bv – voltijds – contractueel

Profiel Als toeristisch deskundige zet je het Bilzers 
toeristisch product op de kaart. Je werkt samen 
met toeristische partners en hebt oog voor 
een creatieve productontwikkeling. Verder sta 
je in voor het organiseren en coördineren van 
diverse toeristische activiteiten.

Voorwaarden Je bent in het bezit van een functiegericht 
bachelordiploma of een algemeen bachelor
diploma met minstens 4 jaar relevante ervaring. 

Loon Een brutomaandloon (afhankelijk van rele
vante ervaring en anciënniteit) tussen 2.509,94 
en 4.229,17 euro, aangevuld met extralegale 
voordelen.

Solliciteren kan tot uiterlijk 28 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. 

MEER INFO?
Raadpleeg zeker onze website www.genk.be/vacatures voor meer info over deze 
vacatures, de functiebeschrijvingen, ons aanbod, de aanwervings voorwaarden en de 
sollicitatielinken. Geldig solliciteren kan enkel met cv, motivatiebrief en een kopie van 
het diploma via de link op onze website.

Stad Genk als werkgever selecteert op basis van je 
competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, 
etnische afkomst, geloof of handicap. 

STAD GENKT ZOEKT DYNAMISCHE 
COMMUNICATIEMEDEWERKERS
Solliciteren kan tot en met 9 mei 2021
Voor stad Genk speelt marketing & communicatie een cruciale rol in de uitbouw 
van Genk als stad die iedereen voluit kansen biedt, van burger tot ondernemer, van 
Genkenaar tot wereldburger, van tiener tot senior. Marketing en communicatie zorgen 
ervoor dat onze boodschappen op de juiste manier toekomen bij diegenen die in 
onze stad leven, ondernemen, bezoeken … We brengen die boodschappen graag 
op een verrassende manier, gebruikmakend van een brede mediamix, en steeds 
inspelend op nieuwe tendenzen … Voor ons Marcom team zijn we op zoek naar: 

HOOFDREDACTEUR ALIAS STORYTELLER 
De uitdaging: als hoofdredacteur ben jij niet alleen het brein achter de creatie van 
de content die Genk naar buiten brengt, je zet mee de lijnen uit voor de storytelling 
voor de diverse beleidsthema’s, inspireert de stad bij de redactionele uitwerking voor 
diverse media, in het bijzonder van het stadsmagazine en persberichten, en bewaakt 
de redactionele kwaliteit. Je bent ook een creatieve denktank die samen met de 
artdirector, verhalen en ideeën tot leven brengt. Daarnaast neem je zelf ook een rol 
op in het redactionele werk van de dienst. 
De perfecte match: we zoeken een creatieve collega die op redactioneel vlak mee 
de marketing- en communicatielijnen kan uitzetten, die anderen kan coachen in 
het realiseren van deze lijnen. Je als een vis in het water voelen bij het creëren van 
socialmediacontent is een mooi meegenomen plus. Kortom, iemand met een vlotte pen 
die zich moeiteloos aanpast aan de aard van de boodschappen én hierbij de geschreven 
huisstijl telkens als basis gebruikt en bewaakt. 

CREATIEVE COMMUNICATIEADVISEURS (2) 
De uitdaging: als communicatieadviseur zet je mee met het team de lijnen uit 
voor de marketing- en communicatiestrategie van de stad, je geeft samen met 
de stedelijke diensten vorm aan de marketing- en communicatiestrategie voor de 
verschillende beleidsthema’s, en vertaalt dit in een verrassende en innovatieve 
marketing- en communicatiestrategie. Daarbij zorg je samen met de artdirector voor 
een goede inspirerende briefi ng, planning en opvolging van de interne studio en 
externe mediapartners. 
De perfecte match: we zoeken een inspirerende collega voor wie communicatie 
meer is dan het inzetten van mediakanalen, iemand die weet hoe je werkt aan 
perceptieopbouw en engagement bij een diversiteit aan doelgroepen, die weet hoe 
je op verrassende wijze burgers, ondernemers, bezoekers … aanspreekt en daarbij 
gebruik maakt van uiteenlopende media. Iemand die evoluties in de media opvolgt 
en koploper wil zijn.

STAD GENKT ZOEKT GESPECIALISEERDE 
MEDEWERKERS GEBOUWEN
Solliciteren kan tot en met 9 mei 2021

MEDEWERKER PLOEG BOUW
De uitdaging: als gespecialiseerd arbeider ploeg bouw werk je in een team dat 
belast is met het onderhoud, het herstel, de uitbreiding en de renovatie van mets- en 
pleisterwerk, tegelwerk, dakwerken … Eén van je hoofdtaken binnen deze ploeg zal 
de inspectie van verschillende type daken zijn en de bijhorende herstellingswerken. 
Je beschikt dan ook over een grote kennis aangaande dakopbouw en dakmaterialen. 
Een plat dak heeft voor jou geen geheimen, maar ook andere daken, zinkwerken, 
plaatsen van isolatie … zijn je niet vreemd.
De perfecte match: je hebt ten minste 4 jaar relevante ervaring - een praktische kennis 
van je vak en van het gebruik van je materieel - je bent bereid tot het halen van de 
vereiste vakbekwaamheden - het is belangrijk dat je verantwoordelijkheidszin en een 
oog voor een veilige werkomgeving hebt - je bent fl exibel ingesteld en beschikt over een 
rijbewijs (bij voorkeur een C-rijbewijs).

MEDEWERKER PLOEG ALLROUND 
De uitdaging: als gespecialiseerd medewerker bij de ploeg all round sta je samen 
met je team mee in voor het onderhoud, het herstel, de uitbreiding en de renovatie 
van het stedelijke patrimonium. Een van je hoofdtaken binnen de ploeg zijn diverse 
binnen- en buiten schilder werken. Je onderhoudt bestaand schilderwerk en dat 
is meer dan alleen schilderen. Ook schuren, plamuren, behangen, kitwerken, 
behandelen van houtrot en kleine stucwerken behoren tot je taken en schrikken je 
niet af. Kortom je bent graag veelzijdig bezig. Ben je ook in andere taken een handige 
harry, dan is dat zeker een pluspunt!
De perfecte match: je kan zelfstandig werken in een binnen- en buitenomgeving 
(eventueel op hoogte) - voor deze functie is het belangrijk dat je verantwoordelijkheidszin 
en een oog voor een veilige werkomgeving hebt - je bent fl exibel ingesteld en beschikt 
bij voorkeur over een rijbewijs B.

STAD & OCMW 
GENK

Volledige vacature en jobinhoud:
WWW.VZWRESET.BE  > JOBS

BOEKHOUD(ST)ER 
(80% OF VOLTIJDS)

Functie: Je voert zelfstandig de volledige boekhouding 
van vzw Reset. Je controleert de dagkassa’s van de win-
kels, boekt aan- en verkoopfacturen, kasverrichtingen en 
bankuittreksels. Je maakt maandelijks de BTW-aangifte 
op en dient deze in. Jaarlijks voer je de eindejaarsver-
richtingen uit en leg je de boekhouding ter controle voor 
aan de bedrijfsrevisor. Je staat ook open voor andere 
taken gerelateerd aan boekhouding of administratie. 
Je maakt deel uit van het administratieve team dat ge- 
lokaliseerd is in de Kringloopwinkel van Heusden-Zolder.

Vzw Reset zorgt voor de inzameling, verwerking en verkoop van 
herbruikbare goederen en voor de tewerkstelling van personen met 
een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Wij hebben acht kring-
loopwinkels en twee centrale magazijnen. 

Wij zijn op zoek naar een:

Guidelines

Lokaal bestuur Kortessem gaat 
over tot de aanwerving van 

volgende functies, 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 

3 halftijdse begeleid(st)ers 
buitenschoolse kinderopvang

De functie:
Heb jij een hart voor kinderen, ben je creatief of handig? Heb 
je een warme persoonlijkheid en ben je daarnaast ook nog 
flexibel en communicatief?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang sta je in 
voor de dagelijkse opvang van kinderen van de verschillende 
scholen binnen Kortessem, zowel voor als na de schooluren, 
op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en tijdens de 
schoolvakanties. Je verzorgt de kinderen en zorgt voor 
creatieve activiteiten.  
Je staat in voor de registratie van 
aanwezigheden en andere administratieve 
taken. 

en trainingen verzorgen. Ter ondersteuning kan je rekenen op de input van collega Lean-experten 

. 
TRANSWEST nv, met hoofdzetel in OOSTKAMP is als top West-Vlaams familiebedrijf toon-
aangevend in de distributie en logistiek van diepvriesvoeding in Benelux, Frankrijk en
Duitsland (235 wkn). In het kader van een nieuwe organisatie wensen wij ons team te versterken 
met een m/v

TRANSPORTORGANISATOR/ 
DISPATCHER
no nonsense problem solver (ref. 46 654)

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding in transportplanning word je mede verant-
woordelijk voor de dagelijkse opvolging van alle transporten. Hiertoe begeleid je de eigen 
chauffeurs en onderaannemers van op afstand “in-the-fi eld”. Je komt tussen bij vragen omtrent
wijzigingen in routeplanning, goederen, laad- en losplaatsen, etc. en zoekt naar de meest
effi ciënte praktische oplossingen in acute situaties in overleg met de klant. Je rapporteert aan 
de Transport Coördinator.
Profi el: • master of gelijkwaardig met sterk logisch-abstract redeneervermogen • alert en vlot
organisator • no nonsense pragmatische aanpak • teamplayer • goede basiskennis Frans en 

Duits.

Aanbod: • een cruciale job met telkens nieuwe uitdagingen • talrijke interne en externe 
contacten • een solide onderneming met een marktleiderspositie • een stimulerend

salarispakket.

www.transwest.be

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



KNAPPE KOPPEN GEZOCHT

VOKA OOST-VLAANDEREN IS OP ZOEK NAAR 4 NIEUWE COLLEGA'S
voor onze teams Belangenbehartiging, Groei, Sales en Events.

Ondernemerschap en sterke bedrijven, daar wordt 
iederéén beter van. Maar ondernemingen functione-
ren niet op een eiland. Om duurzaam succesvol te 
blijven in een bikkelharde competitieve omgeving en 
een onzekere tijd, is alle professionele hulp welkom. 
Ook wanneer de pandemie straks de wereld uit is.

Voka werkt elke dag aan sterke ondernemingen in een 
bedrijfsvriendelijke omgeving. En wanneer het 
moeilijk gaat, steken wij graag een tandje bij. Door 
ons team te versterken willen wij onze bedrijven nog 
beter ontzorgen en verzorgen. Zo creëren zij verder 
jobs en welvaart en oogt de toekomst opnieuw wat 
zorgelozer voor ons allemaal.

Voka Oost-Vlaanderen zoekt nieuwe medewerkers. 
Mensen die smullen van een gevarieerde baan en tal 
van contacten. Teamspelers die dolgraag zelf willen 
groeien en zo drieduizend Voka-leden connecteren, 
versterken en verdedigen. In onze eigen aanpak 
bouwen wij functies rond de sterke talenten van 
mensen. Hierin speelt de Voka-omgeving een 
bijzondere rol. Onze veelzijdige teams en onze 
eigentijdse werkplekken geven mee vorm aan de jobs 
binnen onze organisatie.
 
Kom naar Voka en vertel ons jouw verhaal. Meteen 
kan je zelf de Voka-omgeving en -vacatures beter 
inschatten. 

Ben jij een knappe (en razend enthousiaste) kop die zich 
gráág het hoofd breekt om bedrijven van hun kopzorgen
af te helpen? 

Kom dan gauw kennismaken met Voka Oost-Vlaanderen
en met onze jobaanbiedingen tijdens onze info-avond 
‘Voka Touché’, op maandag 3 mei 2021 om 18.00 uur. 

Stel je kort voor in een mailtje ter bevestiging van jouw 
aanwezigheid en stuur dit naar: jobs.ov@voka.be.

ZO ZIEN WIJ JE GRAAG

HIER HOUDEN ONZE MENSEN VAN

VOKA IS

Een onafhankelijke Vlaamse werkgeversorganisatie 
met meer dan 18.000 leden uit alle economische 
sectoren. Werken voor Voka, dat is enthousiast aan de 
slag gaan voor duizenden bedrijven. Voka komt op 
voor sterke ondernemingen, versterkt de bedrijfsvoe-
ring en bouwt communities rond ondernemers. Leren 
van elkaar vormt de unieke sokkel van onze werking. 
www.voka.be/oost-vlaanderen

•  Je hebt een hart voor ondernemen.
•  Je wil de ondernemers een topservice bieden.
•  Je kan het vlot uitleggen en mensen overtuigen.
•  Deadlines en flexibele werkuren schrikken je niet af.
•  Je bent een ploegspeler die ook zelfstandig uit
   de voeten kan.
•  Je bent nieuwsgierig naar wat in de wereld gebeurt.
•  Je persoonlijke flair charmeert.

Een voltijdse job van onbepaalde duur

…  bij een gereputeerde en maatschappelijk gedreven
     organisatie met 50 fijne collega’s 
…  met elke dag inspirerende contacten met ondernemers
     uit heel Vlaanderen 
…  op inspirerende werkplekken in hartje Gent en Aalst
     (vanaf oktober 2021)

1. COÖRDINATOR BELANGENBEHARTIGING

•  Je hebt feeling en passie voor ondernemingen en politiek.
•  Je bouwt graag dossierkennis op en werkt vlot samen met
    stakeholders.
•  Je bent een snelle denker en vlotte prater.

2. COÖRDINATOR LERENDE NETWERKEN

•  Je werkt gretig mee aan de ontwikkeling, communicatie,
    organisatie en begeleiding van onze lerende netwerken.
•  Je creëert een omgeving waarin kmo-bedrijfsleiders van
    en met elkaar leren.
•  Je vormt en inspireert dynamische groepen van onderne-
    mers.

3. ACCOUNTMANAGER

•  Je bent mee met de economische actualiteit en je weet
    wat bedrijven drijft.
•  Targets en contacten met klanten & prospecten geven je
    energie.
•  Je luistert scherp, vertaalt noden van klanten naar een
    attractief aanbod en realiseert ledengroei.

4. COÖRDINATOR EVENTS

•  Je zet verrassende evenementen op die Voka-leden in
    beweging brengen, inspireren en versterken.
•  Je hebt een meer dan gemiddeld organisatorisch talent.
•  Je bent sterk in het gebruik van social media en andere
    digitale tools.

Wij willen minder
kopzorgen voor
onze bedrijven. 
Dat vraagt om meer 
koppen bij ons.

WE HOUDEN HET VEILIG

Voka Touché zal op een volstrekt veilige manier georgani-
seerd worden. Je neemt live of digitaal deel, volgens jouw 
eigen voorkeur.
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Legal Counsel
Pragmatische en betrouwbare adviesverlener  
met een brede juridische scope

Bedrijfsinfo: CKV is je mogelijk minder bekend, maar is als fa-
miliale spaarbank en kredietverlener sinds 1956 actief vanuit de 
hoofdzetel in Waregem. Vandaag telt CKV een 60-tal enthousi-
aste medewerkers die via een service op maat voor groei en 
rentabiliteit zorgen in België en Frankrijk. De afgelopen 10 jaar 
vervijfvoudigden het balanstotaal en resultaat, en als niche- 
speler ondervond CKV geen impact van de bankencrisis.  Om de 
verdere professionalisering te ondersteunen, zijn zij momen-
teel op zoek naar een (m/v)

Functie: • Je neemt in een generalistische rol de algemene ver- 
antwoordelijkheid op omtrent juridische aangelegenheden in de 
organisatie • Je volgt relevante regel- en wetgeving op en ana- 
lyseert de juridische risico’s in het kader van de werking van de 
bank. Een belangrijk onderdeel hiervan is het analyseren en 
toepassen van kredietwetgeving • Je treedt op als trusted advi-
sor van het management en maakt de vertaalslag van potentiële 
risico’s naar werkbare oplossingen voor de organisatie • Je zorgt 
proactief voor trainingen en informatiesessies voor een maxi-
maal bewustzijn omtrent relevante onderwerpen en fungeert als 
aanspreekpunt voor interne en externe vragen • Je werkt een ju-
ridisch controleframework uit om de organisatie meer compliant 
te laten functioneren • Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO.

Profiel: • Je combineert een masterdiploma rechten met een 
gedegen ervaring als bedrijfsjurist, advocaat of legal consul-

tant. Ervaring met de bancaire sector is een troef • Je hebt 
een uitgebouwde kennis van relevante regelgeving (com-
mercieel recht, contract- en consumentenrecht, corporate & 
privacy law) • Je bent een heldere communicator met vlotte 
presentatievaardigheden en in staat snel te connecteren • Je 
toont je stressbestendig, flexibel en integer. Proactiviteit en 
een oplossingsgerichte mindset kenmerken jou • Je kritische 
blik detecteert mogelijkheden/risico’s en je neemt de nodige  
acties om hierop te anticiperen. Je ziet oplossingen in plaats  
van problemen • Je bent to the point, praktisch en besluit- 
vaardig • Je drukt je vlot uit in het Nederlands, Frans en Engels.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici- 
teer online. Vragen? Contacteer Gertjan Hoste op 
+32 9 242 53 51.

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



C R E AT I N G
SOLUTIONS 
WORLDWIDE

WIJ ZOEKEN TALENT!
Sealogis Freight Forwarding Belgium is een dynamisch internationaal expeditiebedrijf. Ons kantoor in 
Antwerpen is het grootste filiaal binnen de Sealogis Group. Met ‘verticale’ expertises is onze strategie 
gericht op een diversiteit aan markten en sectoren: chemie, agro, project en consumer cargo, remo-
vals & art, e-commerce, … Geen routine hier, elk dossier is een echte missie. 

EXPEDITEUR IMPORT m/v
Taak: importdossiers behandelen vanaf vertrek in laadhaven tot levering bij eindklant.
Profiel: minstens 3 jaar ervaring, bij voorkeur opleiding in expeditiesector.

LOGISTIEKE BEDIENDE m/v
Taak: logistieke orders behandelen vanaf magazijn tot levering bij eindklant.
Profiel: eerste (of minimum aan) werkervaring.

INSIDE SALES IMPORT-EXPORT m/v
Taak: offertes maken voor klanten en prospecten, ondersteuning bij tenders. 
Profiel: minstens 5 jaar ervaring, waarvan 2 als inside sales. Kennis van expeditie- en maritieme sector.

INSIDE SALES IMPORT-EXPORT (AGENTENNETWERK) m/v
Taak: offertes maken voor partners in wereldwijd netwerk.
Profiel: minstens 5 jaar ervaring, waarvan 2 als inside sales. Kennis van expeditie- en maritieme sector.

Getriggerd? Reageer snel! Wij verlonen correct (incl. extralegale voordelen) volgens profiel. 
Contact: edwig.laenen@sealogis.com (Managing Director Sealogis Freight Forwarding Belgium). 
Of bel ons: +32 3 227 27 28

SEALOGIS FREIGHT FORWARDING BELGIUM, Italiëlei 1, 2000 Antwerpen - +32 3 227 27 28
www.sealogisfreightforwardingbelgium.be 

Antwerpen - Le Havre - Marseille - Toulouse - Lyon - Parijs - Barcelona - Milaan - Guadeloupe - Ancona - Rungis - Duinkerke

maatschappelijk werker
(B1-B3)
De maatschappelijk werker is verantwoordelijk
voor het verder helpen van cliënten in diverse
situaties met als doel het bijdragen tot de
maatschappelijke integratie van cliënten, de
veerkracht van cliënten verhogen en ervoor
zorgen dat elke inwoner van Putte een
menswaardig leven kan leiden.  

De voorwaarden en het aanbod vind je op
www.putte.be/vacatures. 

www.putte.be
OCMW Putte is op zoek
naar een maatschappelijk
werker om het team te
versterken voor de duurtijd
van zes maanden. Heb jij
een hart voor mensen? Ben
je stressbestendig en weet
je van aanpakken? Stel je
dan kandidaat voor 28 april
2021!

Stel je uiterlijk 28 april kandidaat voor deze
functie via
https://www.jobsolutions.be/register/7838.

HEB JE EEN PASSIE VOOR HOUT?

met ervaring in massief werk
full time tewerkstelling

in een aangename familiale werkomgeving
een afwisselende job

en af en toe werven in het buitenland

zoekt gemotiveerde
SCHRIJNWERKER/MEUBELMAKER

www.vanapers.be
caroline.dewolf@vanapers.be

Interesse? Stuur ons jouw sollicitatie met cv, motivatiebrief en een kopie van je 
Masterdiploma (in een bouwkundige richting) vóór 3 mei 2021. Dit kan via e-mail 
aan nathalie.follman@woonpuntmechelen.be, of via post: Woonpunt Mechelen, Mevr. 
Nathalie Follman, Lijsterstraat 6, 2800 Mechelen.

Help jij onze sociale woningen realiseren als PROJECTLEIDER?
Niveau A – voltijds – onbepaalde duur

Woonpunt Mechelen werkt samen met SVK Mechelen aan de verdere uitbreiding van het 
aantal sociale woonprojecten. Als Projectleider zijn jouw belangrijkste taken:
• Je bent verantwoordelijk voor onze nieuwbouw- en renovatieprojecten van A tot Z. Je 
coördineert het ontwerpteam van bij het eerste ontwerp tot de oplevering van ieder project.
•  Je stelt contracten en sociale aanbestedingen op voor al jouw projecten. Kennis van het projectportaal 

van de VMSW is een pluspunt.
•  Je organiseert mee de prospectie voor SVK Mechelen voor de grote projecten en je staat mee in voor de 

inhuring ervan.
 

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

Het ene gat op een cv is het andere niet

Meer dan de helft van de cv’s die recrui-
ters ontvangen, bevat wel een gat van 
één of twee maanden, weet Els Van Der 
Veken, director bij Robert Walters België. 
“Voor zo’n korte periode zonder werk is 
geen speciale verklaring nodig”, stelt ze. 
“Al kan het natuurlijk nooit kwaad om aan 
te geven dat het gat het gevolg is van een 
korte reis of een periode waarin je even 
nadacht over je carrière.”

Ook de tijd speelt een rol. “Zat je vijf jaar 
geleden even zonder job, maar was je 
sindsdien onafgebroken aan het werk? 
Dan is het gat eigenlijk niet meer rele-
vant”, klinkt het. Een recente periode zon-
der werk, kan je volgens haar best wél 
kort aankaarten in je motivatiebrief. “Maar 
geef er wel een positieve draai aan. Heb 
je een paar jaar niet gewerkt om voor de 
kinderen te zorgen, vertel dan wat je toen 
allemaal hebt geleerd, zoals tijdsmanage-
ment. En geef vervolgens aan dat het nu 
weer kriebelt om aan de slag te gaan.”

ZIEKTE
Heb je een tijdje niet gewerkt, maar in die 
periode wel andere relevante ervaring 
opgedaan? Benoem dit dan. Een periode 
zonder job met veel vrijwilligerswerk of 

mantelzorg, zien recruiters bijvoorbeeld 
niet als een gat.
En wat tenslotte met afwezigheid door 
ziekte? Wettelijk ben je niet verplicht om 
dit aan te geven. “Vraagt een recruiter 
ernaar, dan kan je altijd aangeven dat je 
door persoonlijke problemen even uit de 
running was. Benadruk altijd dat het pro-
bleem nu is opgelost en geen belemme-
ring meer voor een nieuwe job.”  (WiVi)

Van wereldreis tot ziekte. Van werkloosheid tot sabbatjaar. Een gat op het cv kan diverse verklaringen hebben. 
En een probleem hoeft dat al helemaal niet te zijn.

Download op 
jobat.be/sollicitatiekit
of via deze QR-code.

Cv, motivatiebrief en online solliciteren: 
je leest er alles over in de nieuwe sollicitatie- 
kit van Jobat. 

kan je zelf de Voka-omgeving en -vacatures beter 
inschatten. 

sectoren. Werken voor Voka, dat is enthousiast aan de 
slag gaan voor duizenden bedrijven. Voka komt op 
voor sterke ondernemingen, versterkt de bedrijfsvoe-
ring en bouwt communities rond ondernemers. Leren 
van elkaar vormt de unieke sokkel van onze werking. 
www.voka.be/oost-vlaanderen

WE HOUDEN HET VEILIG

Voka Touché zal op een volstrekt veilige manier georgani-
seerd worden. Je neemt live of digitaal deel, volgens jouw 
eigen voorkeur.

Euro-Silo is een toonaangevend op- en overslagbedrijf voor granen en derivaten actief in de Gentse Haven en dit vanuit 
twee sites. Als innoverend technologisch bedrijf met ISO- en FCA-certificatie, hanteren wij de hoogste kwaliteitseisen en 
veiligheidsstandaarden.

OM HET TEAM TE VERSTERKEN ZOEKT EURO-SILO MOMENTEEL: 

Ons aanbod
• Een vast contract bij een stabiele organisatie waar waarden als veiligheid, kwaliteit en collegiaal samenwerken centraal staan.
• Een aantrekkelijk loonpakket met o.a. maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, ecocheques, 13e maand en een voordelig bonussysteem eigen aan  

de sector en organisatie.

INTERESSE? De uitgebreide omschrijving en het sollicitatieformulier vind je terug  
op ascento.be/vacatures. Heb je vragen? Neem dan contact op met Ascento:  
talentmobility@ascento.be, tel. 011 30 14 70.

De selectie verloopt in samenwerking met Ascento.

ONDERHOUDSELEKTRICIEN 
Je taken
• Preventief klein en groot elektrisch onderhoud, je 

voert inspecties en herstelwerkzaamheden uit volgens 
onderhoudsschema’s.

• Je onderzoekt (acute) storingen, spoort de oorzaak op 
en herstelt de problemen zelf indien mogelijk.

Je profiel 
• Diploma secundair onderwijs (elektrotechniek-

elektromechanica) of  gelijkwaardig door ervaring in 
een industriële omgeving.

• Je bent hands-on en flexibel, je levert kwalitatief werk.
• Bereid te werken in een ploegenstelsel met frequent 

nacht- en weekendwerk.

ONDERHOUDSMECANICIEN 
Je taken
• Preventief klein en groot mechanisch onderhoud, je 

voert inspecties en herstelwerkzaamheden uit volgens 
onderhoudsschema’s.

• Je onderzoekt (acute) stroringen, spoort de oorzaak op 
en herstelt de problemen zelf indien mogelijk.

Je profiel 
• Diploma secundair onderwijs (mechanica) of 

gelijkwaardig door ervaring in een industriële 
omgeving.

• Je bent hands-on en flexibel, je levert kwalitatief werk.
• Bereid te werken in een ploegenstelsel met frequent 

nacht- en weekendwerk. Je draait mee in een 
wachtsysteem.

CONTROLEKAMEROPERATOR
Je taken
• Correct uitvoeren van de planning voor het transport 

van goederen uit schip, trein of vrachtwagen naar of 
van het silocomplex.

• Conform de planning bepaal je de transportroutes en 
bestuur je de installaties.

Je profiel 
• Je beschikt over een diploma secundair onderwijs 

(technische richting is een pluspunt)
• Je bent flexibel, contactvaardig en stressbestendig.
• Bereid te werken in een ploegenstelsel afwisselend met 

nacht- en weekendwerk.



‘De beste zorg en ondersteuning 
bepalen we samen, met en voor onze 
bewoners en klanten, met en voor alle 
collega’s.’ Als zorgorganisatie willen we 
dé referentie worden in de regio. Dat 
is de overduidelijke missie en visie van 
Zorggroep Orion. 

Ons team van professionele medewerkers en vrijwilligers zet 
zich hiervoor elke dag met goesting in. Onze vier kernwaarden – 
professioneel, betrouwbaar, verbindend en vitaal – zijn het kompas 
dat ons richting geeft om elke dag weer de allerbeste mensgerichte 
zorg aan te kunnen bieden.

Zorggroep Orion omvat WZC De Vliet en WZC De Wending, LDC 
Albert Van Dyck, LDC De Schoor, ontmoetingscentrum De 
Meerloop en assistentiewoningen De Dijk en De Flatjes. Ruim 200 
medewerkers en 280 vrijwilligers zetten zich samen in om integrale, 
kwalitatieve en mensgerichte zorg- en dienstverlening te bieden.

Wij zoeken enthousiaste collega’s (m/v/x) om mee te 
bouwen aan onze mensgerichte organisatie!

Bekijk online de volledige vacatureberichten: 
https://jobs.turnhout.be

woonzorgmanager 
voor WZC De Wending 
Als eindverantwoordelijke leid, coördineer en superviseer je de 
dagelijkse gang van zaken in Woonzorgcentrum De Wending. Je 
garandeert kwaliteit van de zorg, leven en wonen aan de bewoners. 

woonzorgmanager 
voor WZC De Vliet 
Als eindverantwoordelijke leid, coördineer en superviseer je de 
dagelijkse gang van zaken in Woonzorgcentrum De Vliet. Je 
garandeert kwaliteit van de zorg, leven en wonen aan de bewoners.

WZC De vliet is een huis gespecialiseerd in de zorg voor mensen met 
dementie. Dementiezorg is één van de speerpunten van Zorggroep 
Orion. Hierbij zal WZC De Vliet een sleutelrol innemen in de volgende 
jaren. De verdere uitbouw en transitie van WZC De Vliet is de eerste 
periode dé uitdaging voor de woonzorgmanager De Vliet.

thuiszorgmanager 
Je tekent het thuiszorgbeleid van de zorggroep uit, waaronder het 
uitwerken van nieuwe zorg- en dienstverlening. Thuiszorg is één van 
de belangrijkste groeipolen van Zorggroep Orion. Een belangrijk deel 
van de rol zal bestaan uit het stimuleren van deze groei.

adviseur strategie, kwaliteit 
en projecten
Je beheert, in overleg met beleid en directieteam, de strategische 
planning voor Zorggroep Orion en volgt de realisatie ervan op. Je 
stuurt en begeleidt projecten en bereidt de implementatie mee voor.  

Je ondersteunt en begeleidt het kwaliteitsbeleid van Zorggroep Orion. 
De kwaliteitsverantwoordelijken van de verschillende afdelingen 
kunnen een beroep doen op jouw expertise.

Ons aanbod 

• Contract voor onbepaalde duur in een dynamische groeiorganisatie. 

• Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler, 
fi etspremie, abonnement woon-werkverkeer, smartphone 
(verdeling werk/privé), laptop, gemeenschappelijke sociale dienst, 
actief vormingsbeleid.

• Een gezonde balans tussen werk en privé dankzij een soepele 
werk- en verlofregeling.

Interesse?

Solliciteer tot en met uiterlijk 2 mei 2021 via https://jobs.turnhout.be.

De data van de schriftelijke en mondelinge proef vind je in het online 
vacaturebericht.  

Je sollicitatie bestaat uit je motivatiebrief, je cv, een kopie van relevante 
diploma’s en blanco uittreksel uit het strafregister. Voeg dit zeker toe 
aan je sollicitatie.

Indien gewenst kan je een loonsimulatie opvragen via 
selectie@zorggroep-orion.be.  

Vragen kan je steeds stellen per e-mail via selectie@zorggroep-orion.be 
of telefonisch contact opnemen met Bart Michielsen via 0474 34 74 14.

Surf voor meer informatie naar www.zorggroep-orion.be.

Berlaar is een landelijke, gezellige gemeente in de provincie Antwerpen. 
Elke dag zetten de werknemers van het lokaal bestuur er hun beste 
beentje voor om de ideale dienstverlening voor de net geen 12 000 
inwoners te voorzien.

We zijn misschien kleiner in oppervlakte en inwonersaantal, maar wel 
groot in daden en doelen. Het lokaal bestuur brandt van ambitie om de 
komende jaren heel wat boeiende projecten te verwezenlijken. Maar 
daarvoor hebben we ook jouw hulp nodig! Kom jij onze diensten in één 
van onderstaande functies verstevigen?

ADVISEUR PUBLIEKE RUIMTE

Een samenleving leeft letterlijk samen in de publieke ruimte. Die publieke 
ruimte verbeteren, dat doen we graag samen met jou. Er worden steeds 
meer en hogere eisen gesteld aan de invulling van het openbaar  
domein. Als adviseur publieke ruimte volg je dan ook belangrijke  
projecten op. Je stemt dat project af op verschillende domeinen, zoals 
duurzaamheid, mobiliteit of groen, en vervult een schakelrol tussen  
verschillende partijen. Zo werk je mee aan een beregoed Berlaar!

CONSULENT ICT

Als lokaal bestuur willen we onze inwoners op een vriendelijke en  
moderne manier verder helpen. Een moderne dienstverlening, dat  
betekent al enkele jaren ook een digitale dienstverlening. Er komen 
steeds meer systemen, soft- en hardware en ontwikkelingen op ons 
af. Aan jou de taak om mee ons ICT-beleid in goede banen te leiden, 
zowel intern naar onze collega’s als extern naar de burgers.

CONSULENT SECRETARIAAT/PROJECTMANAGEMENT

Als consulent secretariaat en projectmanagement vorm je mee de 
ruggengraat van onze dienst Interne Strategie. Je zorgt er zo niet alleen 
mee voor dat we zicht blijven houden op onze vele doelen, maar  
verzorgt ook de samenwerking tussen de administratie en de bestuurs-
organen. Je houdt met andere woorden een vinger aan de pols van 
wat er in onze organisatie gebeurt.

Solliciteren en meer info? 
www.berlaar.be/vacatures – 03 410 19 00 – personeel@berlaar.be  
vóór 30 april 2021.

Wie zijn wij?
Vlamingen zijn wereldkampioen afval sorteren. We evolueren naar een circulaire 
economie, maar ondanks al onze inspanningen blijft er nog steeds heel wat 
niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval over. 30 steden en gemeenten werken 
samen in ISVAG, om dit niet-recycleerbaar restafval van hun meer dan 1 miljoen 
inwoners op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke manier om te zetten in 
zoveel mogelijk energie en grondstoffen. Zo wekken we vandaag al stroom op 
voor meer dan 25.000 gezinnen en sinds enkele maanden leveren we ook warmte 
aan bedrijven. Binnenkort starten we met de bouw van een gloednieuwe 
afvalenergiecentrale, die nog meer energie zal produceren.

Wie zoeken wij?

Wat bieden wij?

- Ploegleider Mechanica 
- Ploegleider Diensten & Faciliteiten
- Technisch aankoper

Interne opleidingen, een aantrekkelijk loonpakket, een mooi aantal 
vakantiedagen en extralegale voordelen zoals  maaltijdcheques, groeps-, 
hospitalisatie-, en ambulante verzekering.

Meer info?
www.isvag.be/jobs

ISVAG werft aan
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Tectum Group is marktleider in de constructie 
en distributie van platte en hellende daken, 
gevels en balustrades. Als totaalexpert 
neemt Tectum Group de volledige buitenschil 
van een gebouw en alle aspecten errond 
volledig in handen. Onze ervaren vakmensen 
volgen zowel renovatie-, nieuwbouw- 
als onderhoudswerken op. Dankzij de 
verschillende dochterbedrijven met elk hun 
eigen specialiteit kan Tectum Group haar 
klanten een unieke en gespecialiseerde 
dienstverlening bieden. Veiligheid, kwaliteit, 
innovatie en familiale waarden dragen we 
hoog in het vaandel.

Om onze groei te bestendigen, zijn wij voor onze hoofdzetel in Genk op zoek naar een:

Commercieel directeur
Met focus op commerciële strategie en peoplemanagement en actief over heel België

Jouw takenpakket
• Je ontwikkelt mee de verkoopstrategie en het commercieel beleid en zet ze om naar concrete doelstellingen om onze groei te 

garanderen en het vooropgestelde bedrijfsresultaat te realiseren. 
• Je focust op het behoud en de uitbouw van duurzame relaties met onze key accounts. Je brengt hun noden in kaart en biedt 

oplossingen op maat aan. 
• Als coach en enthousiasmerend leider stuur je het commercieel team aan en ondersteun je hen in het behalen van KPI’s.
• Je analyseert en optimaliseert de bestaande salesprocessen en bepaalt de salesgerelateerde KPI’s. 
• Je bouwt een mooie samenwerking uit met jouw team, onze negen uitvoerende vestigingen en de COO en je rapporteert aan de 

CEO.

Jouw profiel
• Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring en enkele jaren ervaring als commercieel directeur 
• Vertrouwd met de bouwsector
• Vloeiend in het Nederlands en zeer goede kennis F/E
• Goede kennis MS Office, kennis van Build Software is een troef

Meer info?
Voor de volledige functieomschrijving en ons aanbod, kijk op www.tectumgroup.be/nl/werken-bij-tectum-group

ordening
(contract onbepaalde duur  – voltijds) + wervingsreserve 2j
jouw uitdaging
Instaan voor de ondersteuning bij de dagelijkse werking van de 
dienst mbt het luik omgevingsvergunningen, ruimtelijke planning en 
stadsontwikkeling.
jouw profiel
Houder zijn van het diploma bachelor, bij voorkeur in de richting van 
ruimtelijke ordening, architectuur, bouwkunde,  landmeetkunde,  of 
aanverwante of daarmee gelijkgesteld.
Affiniteit/werkervaring met de bestaande reglementeringen inzake 
ruimtelijke ordening is een troef.
In het bezit zijn van een rijbewijs B.

stafmedewerker omgeving
– ruimtelijke ordening
(contract onbepaalde duur  – voltijds) + wervingsreserve 2j
jouw uitdaging
Instaan voor de ondersteuning bij de dagelijkse werking van de 
dienst mbt het luik omgevingsvergunningen, ruimtelijke planning en 
stadsontwikkeling.
jouw profiel
Houder zijn van het diploma master in de architectuur;
een bijkomend diploma master in de stedenbouw en ruimtelijke 
planning is een pluspunt.

technicus licht en geluid 
(cultuurcentrum De Velinx)
(contract onbepaalde duur  – voltijds) + wervingsreserve 2j
jouw uitdaging
Instaan (ism collega’s) voor de vlotte en veilige realisatie van 
producties [i.c. op- en afbouw / begeleiding en technische opvolging 
van voorstellingen (licht, geluid, decor, enz.)]. Dit geldt zowel voor 
de eigen activiteiten als voor de activiteiten ingericht door derden.  
Instaan voor het dagelijks technisch onderhoud van het gebouw en 
de theater- en andere apparatuur zodat deze te allen tijde in een 
optimale, verzorgde en veilige staat verkeren.
jouw profiel
Houder zijn van een diploma of getuigschrift van hoger secundair 
onderwijs “podiumtechnieken” of een diploma hoger secundair 
onderwijs in een technische richting, aangevuld met een attest/
getuigschrift/verklaring mbt het succesvol volgen van een 
vakopleiding podiumtechnieken (vb VDAB, Pianofabriek, Sabbattini, 
Stepp, Bastt, Syntra, Muziekodroom, LGO, VISO, …).
Aantoonbare ervaring in de wereld van de podiumkunsten of de 
evenementensector is een pluspunt.
In het bezit zijn van een rijbewijs B.

hoofddeskundige 
omgevingsvergunningen – ruimtelijke 

Wij zijn Tongeren en zoeken een
Affiniteit/werkervaring met de bestaande reglementeringen inzake 
ruimtelijke ordening, in de stedenbouw en ruimtelijke planning is 
een troef.
In het bezit zijn van een rijbewijs B.

ons aanbod (alle functies)
Voltijdse arbeidsovereenkomst/onbepaalde duur, maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen
verloningsbarema (bruto/maand):
Technicus: C1/C3 €1965,88- €3598,07
Hoofddeskundige: B4/B5 €2894,41-€4715,21
Stafmedewerker: A1a/A2a €3170,07-€5252,02
bijkomende informatie
e-mail: personeelsdienst@stadtongeren.be  
website: www.tongeren.be/vacatures 

interesse ?
Je kandidaat stellen kan dmv een sollicitatieformulier en 
sollicitatiebrief, aangevuld met cv met foto, afschrift diploma, 
rijbewijs en in desbetreffend geval de attestering van de vakopleiding 
podiumtechnieken. Het sollicitatieformulier, de functiebeschrijving, 
de formele voorwaarden kun je terugvinden en downloaden 
via www.tongeren.be/vacatures. Te versturen naar (datum 
poststempel is bepalend): College van Burgemeester en Schepenen, 
Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren of tegen ontvangstbewijs 
afgegeven bij de personeelsdienst van de Stad Tongeren (per e-mail naar 
personeelsdienst@stadtongeren.be wordt ook aanvaard) 
en dit uiterlijk op 16 mei 2021.

OPROEP CONCESSIEHOUDER – UITBATER 
CAFETARIA SPORTCOMPLEX VIJFSPRONG
De gemeente Lummen zoekt een kandidaat uitbater voor de cafetaria van gemeentelijk 
sportcomplex Vijfsprong. De cafetaria ligt centraal in het sportcomplex met uitzicht op zowel 
het zwembad als de sporthal en wordt druk bezocht door allerlei sportclubs en particuliere 
sporters. De cafetaria heeft bovendien ook een gezellig terras dat uitkijkt op de grote speeltuin 
achter het sportcomplex. 
Kandidaten dienen een bod uit te brengen op de concessieprijs. De kandidaat met het hoogste 
bod die voldoet aan alle voorwaarden, krijgt voor 9 jaren het concessierecht om de cafetaria 
uit te baten. 
Meer inlichtingen, zoals de volledige concessievoorwaarden en het inschrijvingsformulier 
kan je bekomen op de sportdienst. Geïnteresseerden kunnen de cafetaria ook bezoeken na 
afspraak via de betrokken dienst. 

Ben jij het die we zoeken? Kandidaturen moeten uiterlijk op 28 mei 2021 om 
11.00 uur ingediend worden aan de hand van het ter beschikking gestelde formulier, 
via aangetekend schrijven of tegen afgifte van ontvangstbewijs. Inschrijvingen per gewone 
brief of e-mail worden niet aanvaard. 

Meer info? Sportdienst Lummen, Sportweg 8, 3560 Lummen, 013 390 490, 
sport@lummen.be 

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.



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 ’s avonds tussen 19 en 21.00 u.

Aanwerving exclusief 
begeleid door 

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

TSSI NV is gespecialiseerd in de verkoop en het onderhoud van en herstellingen aan bedrijfsvoertuigen vanaf 
3 ton. Het gaat om vrachtwagens, bestelwagens en getrokken materieel. TSSI is ook de exclusieve verdeler 
van het oerdegelijke premiummerk MAN, waardoor de klant geniet van innovatieve, gepersonaliseerde 
configuraties en digitale diensten. Daarnaast kan de klant bij TSSI terecht voor onderhoud en herstellingen, 
volgens het onestopshop-principe. Dankzij een uitgebreid wisselstukkenmagazijn en de volledig uitgeruste 
garage-infrastructuur, met eigen depannagedienst en bandenservice, kan TSSI de klant volledig ontzorgen. 
Hun vriendelijke, transparante en professionele aanpak heeft geleid tot een trouw klantenbestand in het 
noordoosten van Limburg.

25 medewerkersOudsbergen

Voor de versterking van het administratieve team zoeken we een

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Opmaken van facturen op basis van bestelbonnen en werkorders
2. Controleren en verwerken van inkomende facturen
3. Uitvoeren van receptietaken en administratief ondersteunen van de garagereceptie
4. Meewerken aan de optimalisatie van financieel-administratieve processen

Bachelor in fi nancieel-
economische richting

Kennis MS Offi ce, 
digitalisering

Xpower 
(of garagesoftware)

Wat heeft TSSI u concreet te bieden?

www.tssi-man.be

Verantwoordelĳ ke Facturatie
Fulltime of 4/5de

MeedenkenGefocustSamen- 
werken Secuur

Korte 
communicatielijnen

Stabiel en
gezond bedrijf

Elke dag
variatie

Gemotiveerd
team

1972

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.

Aanwerving exclusief 
begeleid door 

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

HET GEMEENTE- EN OCMW-BESTUUR  VAN ALKEN ZOEKEN

1 halftijdse contractuele administratieve medewerker 
lokale economie voor onbepaalde duur.
De aanwervingsvoorwaarden en meer informatie kan je vinden op www.alken.be/solliciteren

Ben je geïnteresseerd?
Bezorg ons dan jouw motivatiebrief, CV en kopie van diploma uiterlijk op 08/05/2021
via greta.boussu@alken.be 

Bijkomende info: Greta Boussu, personeelsdienst, tel. 011 59 06 86

Deze vacature staat open voor personen met een beperking. Er kan een preselectie gebeuren op basis van de sollicitatie-
brief en het CV. Het examen bestaat uit een mondelinge en een schriftelijke proef.
 

 

www.alken.be
Alken brouwt aan de toekomst, misschien samen met jou? 

DRIJKON NGEN
RAMENBEDRIJF

PVC & ALU RAMEN EN DEUREN

Drijkoningen bvba, specialist in 
fabricatie en montage van ramen en 
deuren.
Om onze verdere groei te realiseren 
zijn wij op zoek naar:

Sollicitaties na telefonische afspraak 
op 089 86 38 10 of per email
info@drijkoningenbvba.be

COMMERCIEEL VERTEGENWOODIGER / VERKOPER
je doet intensieve en gestructureerde prospectie naar nieuwe 
klanten -je bent verantwoordelijk voor de verkoop van 
buitenschrijnwerk in PVC en aluminium - je begeleidt de or-
ders en zorgt voor de opvolging ervan - je bent flexibel  en kan 
zelfstandig werken.

TECHNISCH BEDIENDE/OPMETER/WERKVOORBEREIDER
nadat een verkoopovereenkomst is afgesloten zorg jij voor 
de voorbereiding van het project – je doet opmetingen bij 
de klant, verwerkt de gegevens in het systeem en doet de 
materiaalbestellingen voor het project bij de leveranciers – 
ervaring in de sector is een groot pluspunt 

ons aanbod: competitief salaris in functie van ervaring en 
kennis - degelijke ondersteuning en interne opleiding

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

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

Op de site van Panasonic Energy Belgium in 
Tessenderlo vindt al meer dan 50 jaar de 
ontwikkeling, productie en verpakking plaats van 
5 verschillende types Alkaline-batterijen. De 
batterijen van superieure kwaliteit komen op de 
markt onder de merknaam Panasonic, maar ook 
onder private labels. Het productieproces van 
metalen rol tot verpakte batterijen verloopt 
volledig inhouse en bovendien grotendeels geau-
tomatiseerd. Maar de échte troef van Panasonic 
Energy is de resolute keuze voor duurzaamheid. 
Met onder meer regenwaterrecuperatie, een 
eigen windmolen en ledverlichting, slagen ze erin 
om de plant volledig CO

2
-neutraal te runnen. De 

klanten, supermarkten of andere grossiers, 
kunnen rekenen op uitmuntende leverbetrouw-
baarheid. Dankzij de flexibele productielijnen 
kunnen ze maximaal tegemoetkomen aan de 
wensen van de klanten.

Glijdende 
werkuren

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

Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Productieleider 
Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Opvolgen en bijsturen van de dagelijkse productiecapaciteit (mensen en machines) om de doelstellingen te behalen
2. Optimaliseren van de organisatieflow en de processen, opzetten van verbeter- en opleidingsinitiatieven
3. Aansturen van 3 direct reports en een 50-tal medewerkers in productie en onderhoud
4. Constructief samenwerken met de verantwoordelijken van logistiek en kwaliteit, in functie van een optimale 

productieplanning
5. Opstellen, monitoren en verbeteren van KPI’s en rapporteren aan de Operations Manager

Ing/Ba (Elektro)mechanica

Ervaring in productieomgeving, 
met productieplanning

AnalytischBesluitvaar-
digheid

Enthousias-
meren

Samen-
werken

Wat heeft PANASONIC u concreet te bieden?

16 adv-
dagen

Voor de verdere uitbouw en organisatie van de verpakkingsafdeling zoeken we een 

Smart 
manufacturing

LEAN, 
Six Sigma ...

Open-
deurcultuur

Nieuwe functie/
zelfontplooiing

Loyale ploeg 
medewerkersCO

2
-neutraal

400 werknemers 

Tessenderlo 

1970

100 miljoen euro omzet



Gezocht: m/v/x  
die bij de les blijft

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:

DIRECTEUR STEDELIJK  
BASISONDERWIJS BILZEN

(voltijds, vaste benoeming )

We zoeken een directeur die samen met de directeur 
coördinator gestalte zal geven aan een kwalitatieve 
uitvoering van het pedagogisch project, een vlotte 
werking van de verschillende vestigingen realiseert waarin 
personeelsleden en leerlingen efficiënt begeleid worden, 
een vlotte communicatie met ouders en andere betrokken 
instanties verzekert teneinde een klimaat te creëren waarin 
leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien.

Toelatingsvoorwaarden 

• Je voldoet aan de voorwaarden voortvloeiend uit art. 19 van 
het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd 
onderwijs van 27 maart 1991.

• Je bent in het bezit van ten minste een bachelordiploma 
en een pedagogisch bekwaamheidsbewijs zoals bepaald 
in het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 én 
het getuigschrift van de opleiding kandidaat-directeurs 
van het OVSG of je beëindigt deze opleiding binnen 3 jaar 
na indiensttreding.

• Je hebt een stevige pedagogisch-didactische bagage 
en affiniteit met het basisonderwijs, meer specifiek het 
zorgbeleid en de aanvangsbegeleiding.

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

• Je hebt een laatste evaluatie met minimale eindconclusie 
“voldoende” verkregen. Indien je niet werd geëvalueerd, 
wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn.

Wat mag je verwachten? 

• Een voltijdse betrekking met het oog op een vaste 
benoeming (proefperiode van 2 volledige schooljaren).   

• Een voltijdse wedde volgens de geldende barema’s (schaal 
879). 

Interesse 

Stuur dan, uiterlijk op 3 mei 2021, je kandidatuur 
(sollicitatiebrief, cv, kopie diploma/bekwaamheidsbewijs en 
een recent uittreksel uit het strafregister, model 2) naar de 
personeelsdienst, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen, of via 
e-mail naar vacatures@bilzen.be. 

De volledige functiekaart kan je raadplegen 
op onze website www.bilzen.be. 

De selectie bestaat uit een schriftelijke 
en een mondelinge selectieproef en een 
assessment. 

Product Developer - technische  
& verplichte opleidingen
Als product developer bestaat je hoofdtaak uit enerzijds het  
samenstellen en ontwikkelen van een open opleidingsaanbod, en  
anderzijds ondersteun je in het maken/indienen van maat- 
trajecten en tenders. Je specialiseert je in technische &  
verplichte opleidingen.

Dagelijks staan bij SYNTRA Limburg heel wat 
docenten klaar om onze cursisten de 
kneepjes van een vak aan te leren. 
Zou je ook voor de klas willen staan? 
Dit zijn drie redenen om docent te worden.

3 redenen om  
docent te worden

Ambachtelijk ijsbereider
Barbier
Begrafenisondernemer
Dentaaltechniek
Digitale transformatie FinTech
Fietstechnieken/hersteller
Industriële Automatisatie
Microbrouwer
Motor- en bromfietstechniek
Pompen en appendages
Robotica
Slager
Schoenenhersteller 
Wimper- en wenkbrauwspecialist 
Batterijspecialist
Lastechnieken
Fotovoltaïsche zonnepanelen
Bovengrondse leidingen
Elektro en techniek
Vectorworks

Word jij onze 
volgende docent?

1. Je geeft les vanuit je eigen vakkennis
Geen eindeloze theorie bij SYNTRA. Onze  
opleidingen zijn praktijgericht. Daarom zoeken we 
docenten die een echte krak zijn in hun vak en 
dagelijks met twee voeten in de praktijk staan. 

2. Een stabiele bijverdienste
Als docent geniet van je van stabiele lesopdracht-
en. Interesseert de bedrijfswereld je? Dan kan je 
zelfs als trainer voor SYNTRA business aan de slag. 

3. Deel van een ondernemende organisatie
Je komt terecht in een gemotiveerde en  
ondernemende organisatie. We voorzien interne 
docentenopleidingen en de modernste  
lesinfrastructuur staat tot je beschikking.

Vacatures
Stel je kandidaat via 
HR@syntra-limburg of surf naar 
syntra-limburg.be/vacatures.

Logistiek medewerker
Je leidt het geheel aan logistieke  
activiteiten en processen van alle  
campussen op het gebied van zowel 
inkoop, facility management,  
investeringen en kostenbeheer in 
goede banen.

E-content developer
In team werk je mee aan het  
ontwikkelen en implementeren van 
e-content in een B2C en B2B context.

Werken bij  
SYNTRA Limburg
Innovatief, ondernemend en ambitieus. Zo 
kan je de medewerkers en docenten bij  
SYNTRA Limburg het best omschrijven. Wil je 
ook deel uitmaken van onze dynamische en 
ondernemende organisatie? Bekijk dan snel 
onze openstaande vacatures.

SYNTRA Limburg organiseert praktijkgerichte 
opleidingen voor iedereen die ondernemend is 
en zich verder wil ontplooien. Je kennis bijschaven, 
een nieuw beroep leren, een gerichte  
bedrijfsopleiding of opleiding op maat ... 
Het kan bij SYNTRA. 

Dit voor elke sector, op elk moment. Er zijn 5 
campussen in Limburg: Genk, Hasselt, Maaseik, 
Pelt en Westerlo.

Ontdek meer vacatures op de website 
en stel je kandidaat via: 
HR@syntra-limburg of surf naar 
syntra-limburg.be/vacatures.

Account manager
Als account manager bezoek jij bedrijven met een opleidingsnood. 
Je adviseert/begeleidt bedrijven in het helder maken van hun 
opleidingsbehoefte en stelt samen met hen een gepersonaliseerd 
opleidingsplan op in nauw overleg met de interne diensten.

Vacatures

Ontdek alle vacatures op: 
syntra-business.be/vacatures



De kennismaking

De Belgische afdeling van Hörmann 
maakt deel uit van de Duitse groep 
Hörmann, vooral gekend voor zijn 
garagepoorten en deuren. Het bedrijf 
heeft voornamelijk in Duitsland 
productiesites, maar ook in de 
rest van Europa, Azië en Amerika. 
Met meer dan 80 jaar ervaring is 
Hörmann internationaal marktleider 
in de productie en distributie van 
hoogstaande deuren en garagepoorten. 
Het bedrijf zet sinds jaar en dag in 
op innovatie, waardoor het vandaag 
kwalitatief zeer hoogstaande producten 
kan aanbieden. Om hun ambitieuze 
groeiplan waar te maken, zijn wij 
voor hen op zoek naar een gedreven, 
dynamische salesmanager die het 
team naar een hoger niveau kan tillen 
en nieuwe opportuniteiten in de markt 
kan creëren.

 www.hormann.be

SALESMANAGER (INDUSTRIE)
Die meebouwt aan het ambitieuze groeiplan van Hörmann

De uitdaging: • Jij hebt de ambitie om de marktopportuniteiten in de industriële markt voor het 
sterke merk Hörmann ten volle te benutten • Je vertaalt de toekomstvisie van Hörmann naar een 
uitdagende, maar realistische salesstrategie en naar operationele plannen en concrete acties • Die 
acties rol je samen met je team geleidelijk uit, waarbij jullie een kwalitatief product in de markt weten 
te zetten • Je ontwikkelt een brede kijk op de boeiende markt en je weet hierin de juiste accen-
ten te leggen • De key accounts behoren tot jouw persoonlijke klantenportefeuille • Je stuurt de 
buitendienst van de sales aan en verhoogt de e�  ciëntie van hun werking • Als coach begeleid je je 
teamleden in hun groei en ontwikkeling • Jouw 6-koppige team is regionaal actief over heel België 
• Je maakt deel uit van het managementteam en zorgt voor een goede synergie en samenwerking 
met de andere afdelingen • Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur

De perfecte match: • Bachelor- of masterdiploma, met succesvolle b2b-saleservaring in een 
bouwgerelateerde of technische context • Peoplemanager met ervaring: je motiveert en stimuleert 
je team om mee te gaan in verandering en vernieuwing • Hands-on-entrepreneur: je neemt initiatief, 
gaat uitdagingen aan en je weet van aanpakken • Netwerken is jouw tweede natuur, je focust op het 
uitbouwen van duurzame klantenrelaties • Je spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels/Duits

Het aanbod: • Uitdagende functie binnen een fi nancieel gezond, stabiel bedrijf met veel 
diversifi catiemogelijkheden • De opportuniteit om een eigen aanpak uit te werken, je loopbaan 
in handen te nemen en het verschil te maken • Interessant salaris met extralegale voordelen 
(bedrijfswagen, gsm, forfaitaire onkostenvergoeding, hospitalisatie- en groepsverzekering)

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

De kennismaking
Silmaco, gevestigd in Lanaken, is 
al 32 jaar actief in de wereld van de 
natriumsilicaten. Het bedrijf produceert 
zowel standaard- als maatoplossingen 
voor diverse industrieën. Deze familiale 
kmo levert als belangrijke wereldspeler 
in meer dan 50 landen. Door 
voortdurend mee te denken op het vlak 
van nieuwe toepassingsmogelijkheden 
staan ze bekend als een innovatieve en 
fl exibele speler in de silicaatindustrie. 

Om de wereldwijde activiteiten van 
Silmaco verder uit te breiden, zijn wij 
voor hen op zoek naar een strategische 
en hands-on:

 www.silmaco.com

OPERATIONS MANAGER  
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor het goed functioneren van de productie, voor de planning 
van mensen en middelen, voor het onderhoud van de installatie en voor procesverbeteringen 
om fl exibel en e�  ciënt te kunnen inspelen op klantvragen • Coördineren en bewaken van de 
operationele voortgang van de productie: opmaken van de werkplanning, bepalen van prioriteiten, 
toezien op naleving van werk- en veiligheidsvoorschriften … • Dagelijks aansturen en motiveren 
van een 25-tal medewerkers (supervisors, operatoren en technici) • Realiseren van een continue 
verbetering van e�  ciëntie, realisatie van kwaliteitsnormen en leveringsbetrouwbaarheid                     
• Bewaken van budgetten en opstellen van investeringsplannen in functie van het verbeteren van 
de beschikbaarheid en performantie van machines en installaties • Sleutelrol in procesoptimalisatie 
en implementatie van werkprocessen en verbeteringen in het kader van continuous improvement          
• Rapporteren aan de CEO

De perfecte match: • Master werk- en denkniveau met enkele jaren ervaring in een leidinggevende 
rol in een productieomgeving • Ervaring in de chemische procesindustrie is een belangrijke troef, 
maar geen must • Inspirerende, coachende en hands-on leidinggevende met ervaring op het vlak 
van operational excellence, LEAN manufacturing

Het aanbod: • Je komt terecht in een gezond en groeiend familiaal bedrijf met een sterke en 
ambitieuze positie in de wereldwijde sector van silicaat • Intern is er een informele cultuur met korte 
communicatielijnen • In deze functie krijg je een ruime verantwoordelijkheid met grote impact op 
de bedrijfsresultaten • Je vertegenwoordigt het bedrijf in diverse externe relaties • Je staat mee in 
voor het dagelijks beheer en je krijgt de ruimte om verbetervoorstellen te implementeren • Er is een 
marktconform salarispakket voorzien, inclusief extralegale voordelen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

De kennismaking

Genker Machinenfabriek is een kmo 
met een 40-tal mensen in dienst 
en is sinds 1973 actief op de markt 
van de aandrijftechniek. GMF is 
een metaalverwerkend bedrijf dat 
zich toespitst op de ontwikkeling en 
fabricatie van aandrijvingen voor 
o.a. industriële roldeuren, schuif- en 
draaipoorten, zwembadafdekkingen 
en toebehoren. GMF levert een 
aantal standaardproducten, maar 
probeert zich vooral te onderscheiden 
met kwalitatief maatwerk voor 
de nichemarkten. Dankzij een 
goed uitgerust machinepark met 
hoogwaardige CNC-gestuurde 
bewerkingsmachines waarborgen 
ze een optimale kwaliteit voor hun 
klanten. 

 www.gmf.be

TECHNISCH AANKOPER
De uitdaging: • Je bent verantwoordelijk voor het volledige operationele inkoopproces, van ruwe 
grondsto¥ en tot de mechanische en elektronische onderdelen • Je analyseert welke technische 
onderdelen nodig zijn op korte en lange termijn (op basis van de forecasts) en bepaalt zo wat je 
wanneer moet inkopen, rekening houdend met de voorraden • Je plaatst tijdig bestellingen bij de 
leveranciers en evalueert de leveranciers regelmatig • Je stelt prijsaanvragen op, je lanceert (raam)
contracten en realiseert de beste prijs/kwaliteit/levertermijn-verhouding • Dankzij jouw technische 
kennis weet je als geen ander alternatieve oplossingen/materialen te vinden wanneer iets niet tijdig 
voorradig is • Je volgt de markt op om steeds op de hoogte te zijn van nieuwe producten, maar ook 
om voeling te houden met de geldende marktprijzen • Je rapporteert aan het management

De perfecte match: • Je hebt minimaal enkele jaren ervaring als aankoper, bij voorkeur in een 
productieomgeving • Technisch inzicht en technische a�  niteit zijn een must • Je hebt een zeer 
goede kennis van het Nederlands en je kan je ook goed uitdrukken in het Duits • Kennis van het 
Engels en/of Frans is een troef • Je hebt ervaring met een ERP-pakket (Briljant is een voordeel) 
• Je bent assertief en sterk in onderhandelen • Je hebt een degelijke technische achtergrond en 
bent sterk in het doorgronden van de aankoopcijfers • Je werkt administratief zeer accuraat en weet 
als geen ander het overzicht te bewaren, zodat de productie optimaal kan blijven draaien

Het aanbod: • Je komt terecht in een groeiende, toekomstgerichte kmo met een informele sfeer, 
waar vakmanschap centraal staat en iedereen gebeten is door dezelfde technische microbe 
• Je kan rekenen op een marktconform salarispakket met extralegale voordelen en een collectieve 
verlofperiode (laatste twee weken van juli en de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar) • Je werkt in 
dagdienst (8.00 tot 16.30 u.) met enige fl exibiliteit

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Sandra Holsteyns op 011 30 35 00 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.
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Ministerium
der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens

Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
sucht einen 

GENERALSEKRETÄR (m/w/x)

■ Sie leiten das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft,  
 gewährleisten eine effiziente Arbeitsweise der Behörde und fördern   
 die strategische Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebots.

■ Sie sind verantwortlich für die strategische Mitarbeiterführung  
 sowie die Entwicklung der Führungskräfte.

■ Sie gewährleisten die Umsetzung aller Regierungsbeschlüsse, 
 der Projekte des Regionalen Entwicklungskonzeptes und des  
 laufenden Arbeitsprogramms.

■ Sie kooperieren eng mit regionalen und föderalen Verwaltungen  
 und pflegen Beziehungen zu Behörden, Organisationen und  
 Fachverbänden im In- und Ausland.

SiE vERfüGEN übER:
■ gute Kenntnisse der politischen und administrativen Strukturen  
 Belgiens und der Deutschsprachigen Gemeinschaft;

■ gute Kenntnisse der öffentlichen Finanzen sowie in Verfassungs-  
 und Verwaltungsrecht;

■ Grundverständnis der Hard- und Software zur Betriebsverwaltung;

■ ausgeprägte Führungskompetenzen;

■ analytische Fähigkeiten und strategisches Denken;

■ Überzeugungs- und Entscheidungsfähigkeit;

■ ein Universitäts- oder Hochschuldiplom langer Dauer (Lizenz   
 oder Master) oder Sie sind als Beamter in der Stufe I ernannt;

■ Berufserfahrung in einer Führungsposition von mindestens 
 5 Jahren bzw. eine relevante Berufserfahrung von mindestens 
 10 Jahren.

 Bewerben Sie sich bis einschließlich 
 10. Mai 2021.

ARbEiTEN iN uND 
füR OSTbELGiEN

Die ausführliche Stellenausschreibung ist auf 

www.selor.be (ADD21003) einzusehen. 

KONTAKT: 
anke.palm@bosa.fgov.be oder +32(0)87 876 772

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen is op zoek naar een

FINANCIEEL BEHEERDER
Je geeft leiding aan de financiële dienst en staat in voor het voorbereiden, 
uitvoeren en evalueren van het financieel beheer van de provincie met als 
doel de vooropgestelde financiële doelstellingen te behalen.

De job
• opstellen en continu evalueren van de financiële planning
• in volle onafhankelijkheid coördineren, opvolgen, evalueren en bijsturen 

van de activiteiten m.b.t. het innen van fiscale en niet-fiscale inkomsten 
en subsidies

• organiseren en aansturen van het financieel management en instaan 
voor een correcte implementatie ervan

• coördineren en superviseren van de verschillende boekhoudkundige 
processen

• als lid van het Managementteam mee instaan voor de voorbereiding, 
uitvoering en opvolging van hun overkoepelende opdrachten, vanuit het 
provinciedecreet

• bouwen van een hecht team van hoog gekwalificeerde medewerkers
• uitbouwen en onderhouden van een effectief netwerk van verschillende 

stakeholders
• zichzelf continu op de hoogte houden van evoluties en ontwikkelingen in 

het financiële vakgebied

Jouw profiel
• houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A
• 5 jaar aantoonbare en relevante leidinggevende beroepservaring hebben

Ons aanbod
• voltijdse job binnen een mandaatstelsel van 7 jaar  

(verlengbaar overeenkomstig de bepalingen van de 
rechtspositieregeling van het provinciebestuur)

• salarisschaal van financieel beheerder + mandaattoelage
• toelagen, vergoedingen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering

Interesse? Surf naar www.west-vlaanderen.be/vacatures voor de aanwervingsvoorwaarden en extra 
informatie omtrent de selectieprocedure. Solliciteren kan tot en met 25 april 2021.  
De Provincie West-Vlaanderen draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.

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

  
Ook minder evidente beroepen werken thuis

Corona maakt thuiswerk mogelijk in beroepsgroepen 
waar dat lang niet evident was. Zo steeg het opvallend bij 
administratief en technisch personeel.

Thuiswerk is al twintig jaar aan een 
zachte opmars bezig in ons land, 
van 7 procent begin jaren 2000 naar 
19 procent in 2019. En met gemiddeld 
29 procent thuiswerkers in 2020 laat 
het effect van de coronacrisis zich 
duidelijk opmerken. Dat alles blijkt 
uit cijfers van het Belgische statistiek-
bureau Statbel bij de loontrekkende 
bevolking. 
De cijfers van sommige beroepsgroe-
pen stegen opvallend meer. Bij admi-
nistratief personeel evolueerde het 
aantal thuiswerkers van 12 procent in 
2019 naar 29 procent in 2020. Ook bij 
de technische (en verwante) beroepen 
was er een verdubbeling: van 17 pro-
cent naar 33 procent op een jaar tijd.
Bij beroepsgroepen waar thuiswerk 
al meer ingeburgerd was, steeg het 
lichter. Bij de managers gaf in 2019 al 
45 procent aan soms of gewoonlijk 

thuis te werken, in 2020 steeg dat naar 
62 procent. Ook voor de ‘intellectuele, 
wetenschappelijke en artistieke beroe- 
pen’ was er een stijging met onge-
veer een vierde: van 45 procent naar 
57 procent.  (WiVi)

Energie voor 
een nieuwe job?
VREG zoekt: 

Info en sollicitatie via www.vreg.be/jobs

Adviseur nettarieven
Economisch masterdiploma en een echte teamplayer?  
We rekenen op jou voor alles rond tariefregulering.

Communicatieadviseur
Een vlotte storyteller met een passie voor redactionele taken?  
Onze ideale communicatieadviseur is bovendien ook socialmediawijs 
én zelfstandig.

HR Adviseur
Ben jij een go-getter met ervaring? In deze rol ga je projectmatig  
aan de slag in een kleine en flexibele organisatie.



Onze gemeente Herent is een actief 
groeiend lokaal bestuur met meer 
dan 21.000 inwoners, gelegen net 
naast Leuven en makkelijk bereikbaar 
met het openbaar vervoer en de fi ets.

Aanbod: brutomaandloon vanaf 2.509,94 euro. Naast maaltijdcheques, hospitali-
satie verzekering, 2de pensioenpijler, gunstige vakantieregeling, fi etsvergoeding 
en tussenkomst openbaar vervoer bieden wij een gezellige werkomgeving met 
aandacht voor het welbevinden van al onze medewerkers.
Hoe kan je solliciteren? Iets voor jou? Solliciteer dan uiterlijk 2 mei 2021 door 
je cv, motivatiebrief en een kopie van het hoogst behaalde diploma door te sturen 
naar poolstok.staffi ng@sdworx.com. Ook voor verdere vragen kan je daar terecht.
Meer info? https://www.herent.be/vacatures

Applicatiebeheerder
voltijds – niveau B – of niveau C mits slagen competentieproef 
Contractueel – onbepaalde duur, met aanleg wervingsreserve (1 jaar)
Minstens houder zijn van een bachelordiploma (of gelijkwaardig) of minstens 
houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs mits slagen voor een 
competentieproef.
Functie: als applicatiebeheerder organiseer en begeleid je de implementatie van 
nieuwe softwarepakketten. Je ziet toe op het correct gebruik ervan en werkt mee 
aan de uitvoering en opmaak van het ICT-beleidsplan.

Om onze dynamische organisatie te versterken, zijn we op zoek naar

Omgevingsambtenaar deskundige milieu 
voltijds – niveau B
Contractueel – onbepaalde duur, met aanleg wervingsreserve (1 jaar)
Minstens houder zijn van een bachelordiploma in de milieukunde (of gelijkwaardig).
Functie: als omgevingsambtenaar ben je tewerkgesteld op de dienst leefmilieu 
en duurzaamheid. Je kerntaken bestaan uit allerlei opdrachten met betrekking 
tot duurzaam leefmilieu, lokale leefkwaliteit, het herstellen en versterken van 
biodiversiteit, het stimuleren van milieuverantwoorde consumptie, dierenwelzijn.

Deskundige lokaal dienstencentrum 
voltijds – niveau B
Contractueel – onbepaalde duur, met aanleg wervingsreserve (1 jaar)
Minstens houder zijn van een bachelordiploma (of gelijkwaardig).
Functie: het Lokaal Dienstencentrum (LDC) is een ontmoetingsplaats voor alle 
inwoners. Je staat in voor de uitbouw en het dagelijks vorm geven van het LDC. 
Je zorgt voor een laagdrempelige eerstelijnshulpverlening, volgt bestaande 
initiatieven op en werkt zelf projecten uit om buurthulp te stimuleren.

Gemeentebestuur 
SINT- JANS - MOLENBEEK

 
OPROEP TOT KANDIDATEN

voor de functie van Gemeentesecretaris 

Het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek werft een Gemeentesecretaris 
(M/V/X) aan. 

Deze functionaris is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van het 
College van Burgemeester en Schepenen en van de Gemeenteraad en is de hoogste 
ambtenaar van de administratie. Hij/zij is belast met de optimalisering van de werking 
van de administratie ten dienste van de strategische doelstellingen, met strikte 
inachtneming van de wetgeving en overeenkomstig de beginselen van goed bestuur, 
is hoofd van het personeel en speelt een adviserende rol dankzij zijn globale visie op 
de administratie. Tenslotte bevordert de Gemeentesecretaris de ontwikkeling van zijn/
haar personeel met verschillende middelen, rekening houdend met het menselijke 
aspect van het werk.

Het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, dat zich inzet tegen elke vorm 
van discriminatie en een diversiteitsbeleid bevordert, werft regelmatig bekwame, 
dynamische en enthousiaste medewerkers aan. 

Deelt u ons gevoel voor dienstbaarheid en algemeen belang? Wilt u een positieve 
invloed hebben op de samenleving via een organisatie die dicht bij de burger staat? 
Kom dan bij ons werken !

Deelnemings-voorwaarden:
- in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen 
bij de aanwerving voor betrekkingen niveau A bij de overheidsdiensten (universitair);
- de belgische nationaliteit hebben;
- van goed gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- voldoen aan de voorwaarden inzake taalkennis op het ogenblik van de 
indiensttreding

Volledige informatie is beschikbaar op: www.molenbeek.irisnet.be/werkgelegenheid
of bij de DHR. 02/412.37.51 (gelmoutaani@molenbeek.irisnet.be)

Sollicitaties dienen per aangetekende post worden verstuurd voor 15/05/2021  naar:
College van Burgemeester en Schepenen
Graaf van Vlaanderenstraat  20
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Of per e-mail naar :  candidature@molenbeek.irisnet.be 

Solliciteren?
Stuur je kandidatuur ten laatste op 2 mei 2021 naar poolstok.staffing@sdworx.com. 
De schriftelijke proef vindt plaats in de loop van mei 2021.

Nog vragen?
Voor meer info over functiebeschrijving en arbeidsvoorwaarden, zie 
www.tremelo.be/vacatures of mail naar personeelsdienst@tremelo.be. 
Voor vragen over de selectieprocedure mail je naar 
poolstok.staffing@sdworx.com.

Lokaal bestuur Tremelo

Zin om mee te bouwen aan een efficiënte en moderne organisatie waar een 
toegankelijke dienstverlening op maat van de inwoners centraal staat? Lees dan 
snel verder en wie weet kom jij in ons team van geëngageerde medewerkers terecht. 

Beleidsmedewerker/jurist (A1a – A2a – A3a)
Profiel
Je bent in het bezit van een masterdiploma rechten en je hebt interesse in de 
verschillende werkingsdomeinen van een lokaal bestuur. Je bent een vlotte 
communicator, een echte teamplayer en je hecht veel belang aan integriteit. Jij 
weet te overtuigen, door zowel mondeling als schriftelijk een helder en onderbouwd 
standpunt te formuleren.

Maatschappelijk werkers (B1 – B3)
Profiel
Je bent in het bezit van een bachelordiploma maatschappelijk werk of gelijkwaardig. 
Interesse in of ervaring met een lokaal opvanginitiatief is een pluspunt. Je bent een 
vlotte communicator, een echte teamplayer en je hecht veel belang aan integriteit. 
Je denkt proactief en probleemoplossend.

Coördinator personeel en organisatie
(A1a – A2a – A3a)
Profiel
Je bent in het bezit van een masterdiploma in één van volgende richtingen: 
psychologie, rechten, sociale wetenschappen, politieke wetenschappen OF 
beschikt over een masterdiploma in een andere richting maar hebt in dat geval 
een bijkomende opleiding gevolgd inzake personeelsmanagement en bent 
uitstekend op de hoogte van relevante wet- en regelgeving.

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.

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



HEAD OF CUSTOMER SERVICE
(ref. 76 436)

De uitdaging: Je wordt eindverantwoordelijke voor de volledige Customer Service (18 wkn 
waarvan 12 in Tielt). Dit omvat de operationele opvolging en controle (orderverwerking, offertes, 
klantenvoorwaarden en -limieten, etc.) alsook de klachtenbehandeling in nauwe samenwerking 
met de kwaliteitsdienst. Je fungeert als een sturende “go-between” tussen enerzijds de productie 
en de supply chain en anderzijds de Account Managers en de klanten. Aldus draag je rechtstreeks 
bij aan de klantentevredenheid en rapporteer je aan de Head of Sales en Marketing.

Profi el: • master of bachelor met vlotte talenkennis (N, E, en bij voorkeur basiskennis Duits of 
Italiaans) • effi ciënt communicator met sterke organisatorische vaardigheden • commercieel
“decision maker” met een dienende leiderschapsstijl • relevante ervaring in een internationale 
customer service binnen een b2b productie-omgeving • bij voorkeur vertrouwd met een SAP-
omgeving (SD module) • bereid tot een geregelde opvolging van de Italiaanse productieplant
(± 8 bezoeken per jaar).

PROCESS ENGINEER
LEAN SIX SIGMA (ref. 76 435)

De uitdaging: Je wordt verantwoordelijk voor de implementatie van de Lean Six Sigma 
programma’s in de vestiging in Tielt. Dit impliceert een projectmatige aanpak in de systematische 
transformatie van productie- en logistieke processen. Uiteraard zal je hiertoe nauw samenwerken 
met de medewerkers van alle departementen binnen het bedrijf. Tevens zal je interne workshops 
en trainingen verzorgen. Ter ondersteuning kan je rekenen op de input van collega Lean-experten 
actief binnen de Serafi n Group waarvan Exolon deel uit maakt. Je rapporteert rechtstreeks aan de 
Managing Director en aan het management op groepsniveau.

Profi el: • burgerlijk, industrieel of handelsingenieur met sterk analytisch en cijfermatig inzicht
• bij voorkeur relevante ervaring met Lean management binnen een productiecontext • bedreven 
in het effectief implementeren van veranderingstrajecten • een enthousiasmerende en dienende 
communicatiestijl • vertrouwdheid met process mining of IT-affi niteit is een plus.

Aanbod voor beide functies: • sleutelfuncties kaderend in een langetermijnstrategie • een
resultaatgerichte bedrijfscultuur waarin “entrepreneurship” centraal staat • een niche

bedrijf deel uitmakend van een solide internationale groep • een sterk groeipoten-
tieel dankzij producten met velerlei toepassingen • een attractief loonpakket 

+ voordelen (te bespreken).

EXOLON GROUP, met hoofdzetel/productievestiging in 
België (Tielt) en een productievestiging in Italië (Terni), is 
een Europees marktleider in transparante kunststof-
platen voor de industrie, de bouw- en communicatie-
sector. Met een team van meer dan 250 personeelsleden
realiseert de groep een omzet van meer dan 100 mio euro. 
In het kader van een verdere professionalisering van het
management wordt voor de vestiging in Tielt geïnvesteerd 
in een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

SENIOR SALES DEVELOPER
Machining industry (ref. 28 044)

De uitdaging: Als sales developer sta je continu in contact met metaalverwerkende bedrijven en 
OEM-ers. Naast het pro-actief verkopen van halffabrikaten in staal, aluminium en roestvaststaal 
creëer je toegevoegde waarde door het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden met 
toeleveranciers. Als proactief sales developer volg je alle trends en werk je mee aan de verdere 
uitbouw van de sales groep Machining Belgium en genereer je new business. Je rapporteert aan 
de sales manager.

Profi el: • ondernemend • zeer goed in staat om zelfstandig te werken • minstens initiële ervaring 
in b2b-verkoop of in een handelsonderneming • bachelor of gelijkwaardig met sterke technische 
interesse • teamspeler • bij voorkeur woonachtig in West- of Oost-Vlaanderen. 

Aanbod: • een interne opleiding • een organisatie die garant staat voor kwaliteit en service op 
maat • een toekomstgericht management o.a. “sales driven”-strategie, digitalisering, …

• een KMO-spirit in combinatie met de voordelen van een internationale groep
• een beursgenoteerd bedrijf met groeipotentieel • 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 beursgenoteerde multi-metal distribu-
teur KLOECKNER & Co. Het verkoopteam van de sales 
groep Machining Belgium wensen wij te versterken
met 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 

Verdonck
Professional Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.

Verdonck Financieel advies bv is enerzijds actief als 
CRELAN-agentschap en anderzijds als verzekerings-
makelaar. In het kader van verdere groei wensen we ons 
kantoorteam in GELUWE uit te breiden een (m/v)

MEDEWERK(ST)ER 
VERZEKERINGEN
intern adviseur met groeipotentieel (ref 126 501)

De uitdaging: In nauwe samenwerking met de bestuurder word je verantwoordelijk voor 
de afdeling verzekeringen: • klantenadvies • opstellen en opvolgen van polissen • overleg 
met de verzekeringsmaatschappijen • schadebeheer. Kortom, je wordt het eerste aan-
spreekpunt en een centrale interne spilfi guur voor alle verzekeringsdossiers.

Profi el: • bachelor of gelijkwaardig • bij voorkeur reeds initiële ervaring in analoge functie 
• initiatiefrijk en ondernemend profi el met groei-ambities. 

Aanbod: • een veelzijdige functie met talrijke klantencontacten • een grote autonomie 
en reële eindverantwoordelijkheid van a tot z • kansen tot verdere bijscholing en 

vervolmaking • de dynamiek van een professionele KMO • een bloeiend kantoor 
met een stevige lokale reputatie • stimulerende loonvoorwaarden + diverse 

voordelen.

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

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

PURCHASING OFFICER (ref. 106406)

cijfermatig master of bachelor met organisatietalent
De uitdaging: Na een grondige introductie word je autonoom verantwoordelijk voor de 
aankooporganisatie van afgewerkte producten (merken + private label). Dit omvat: • analyse van 
de klantspecifi eke bestellingen en vertaling naar orders en instructies voor de internationale (toe)
leveranciers • organisatie en coördinatie van de leveringen, inclusief de transporten • communicatie 
met alle betrokken partijen: leveranciers, verkoop, logistiek, … • administratief beheer van prijzen, 
offertes, contracten, … • nauwe samenwerking met de Purchasing Manager.
Kortom, je wordt een organisatorische spilfi guur die op termijn ook leveranciersnegotiaties zal 
voeren.

Profi el: • meertalig master of bachelor (N/F/E) • proactief planner met organisatietalent • vlot 
cijfermatig en administratief inzicht • bij voorkeur vertrouwd met een handelsomgeving.

Aanbod: • een autonome job met talrijke uitdagingen en ruimte voor eigen initiatieven • kansen
tot verdere jobevolutie • een solide KMO-spirit en inspirerende designomgeving • een

innovatieve speler binnen een nichemarkt in volle ontwikkeling • attractieve loonvoor-
waarden + extralegale voordelen.

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 zorgcomfort
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 onze hoofdzetel in INGELMUNSTER een 
(m/v):



DE COENE PRODUCTS nv in Gullegem is een toonaangevende producent van technische houten (akoestische, brandwerende, 
in- en uitbraakvertragende, energiezuinige) binnendeuren. Dankzij innovatief denken, automatisatie, jarenlange knowhow & 
ervaring en een brede waaier aan attesten zijn wij gegroeid tot marktleider in België. Om deze groei verder te ondersteunen 
zoeken wij een m/v: 

Interesse? Stuur vandaag nog uw motivatiebrief en cv naar De Rouck & Verhellen, Koning Leopold III laan 4, 8800 ROESELARE - Tel. 056 20 50 53 - E-mail: vacatures@derouck.be - www.derouck.be.
Wij behandelen alle kandidaturen snel, discreet, strikt vertrouwelijk en deontologisch correct. 

www.decoeneproducts.be

Functie: Na een grondige inwerkperiode word 
je de coördinator/organisator in een van onze 
productieafdelingen waar een 8-tal medewerkers 
actief zijn. Je superviseert een continue aanvoer van 
grondstoffen, bewerkstelligt snelle omschakelingen,
lost kleine problemen op en overlegt met de andere 
afdelingen. Zo zorg je voor een vlotte workflow en 
optimaal rendement door een correcte inzet van 
mensen en machines en het minimaliseren van 
doorloop- en insteltijden. Je rapporteert rechtstreeks 
aan de productiemanager met wie je dagelijks nauw 
samenwerkt.

Profiel: � Belangrijker dan je diploma zijn je 
leiderschapscapaciteiten en je affiniteit met een 
geautomatiseerd productieproces; � Affiniteit met 
houtbewerkingsmachines is een pluspunt; � Je bent 
een communicatieve organisator die vlot mensen weet 
te motiveren en aan te sturen; � Je denkt proactief, 
anticipeert resultaatgericht en behoudt steeds het 
overzicht.

Aanbod alle functies: � Een sterke onderneming die marktleider is in zijn segment; � Een financieel stabiel bedrijf dat kwalitatieve topproducten in een nichemarkt 
aanbiedt; � Een cruciale functie in de verdere groei van het bedrijf; � Een geautomatiseerd nieuw machinepark waar telkens maatwerkproducten worden geproduceerd; 

� Een mooie variatie in taken en reële verantwoordelijkheid op ons productierendement in dagregime;
� Je komt terecht in een gedreven en dynamische KMO van gepassioneerde experts met familiale werksfeer;
�    Een aantrekkelijk loonpakket (te bespreken).

geautomatiseerde assemblage van
technische deuren in dagregime

Functie: Na een grondige inwerkperiode word jij enerzijds 
eindverantwoordelijke van de online & offline visibiliteit
van ons bedrijf (zowel intern als extern). Je creëert visuals 
en content voor digitale en gedrukte marketingdoeleinden
(folders, website & nieuwsbrief, sociale media, beurzen, 
enz.) in ondersteuning van en in wisselwerking met onze 
accountmanagers. Anderzijds ben je het aanspreekpunt 
voor klanten voor de service na verkoop en onderhoud je 
een wisselwerking met onze accountmanagers voor het in 
kaart brengen van lopende werven.

Profiel: � Je genoot bij voorkeur een bacheloropleiding 
(bijv. marketing, grafische en digitale media, enz.) of 
bent gelijkwaardig door ervaring; � Het Adobe-pakket 
(Photoshop, Illustrator, Indesign, …) heeft voor jou weinig 
geheimen; � Je creëert sterke on- en offline content 
en beschikt over de nodige taalvaardigheid; � Je bent 
een vlotte communicator die ondersteunend werkt naar 
commerciële binnen- en buitendienst; � Je bent een 
teamplayer die vlot inspeelt op wijzigende omstandigheden 
en prioriteiten kan stellen.

content marketeer
& sales support

creatieve en communicatieve organisator

Functie: Na een grondige inwerkperiode in 
ons bedrijf en onze producten, word je samen 
met een collega (en onze externe partners) 
verantwoordelijk voor onze vooruitstrevende 
IT-infrastructuur. Je analyseert processen; 
ontwikkelt, beheert en programmeert 
functionaliteiten; ontwikkelt rapporten; enz. 
Op deze manier zorg je voor een correcte 
implementatie van onze ERP als interface 
doorheen ons businessproces.

Profiel: � Je genoot een bacheloropleiding 
informatica of bent gelijkwaardig door ervaring; 
� Je hebt bij voorkeur ervaring met ERP in een 
Microsoft-omgeving; �Je hebt kennis van Visual 
Studio en C#; � Affiniteit en/of ervaring met 
een Windows-netwerkomgeving en virtualisatie 
is een pluspunt; � Je denkt analytisch en 
pragmatisch en werkt probleemoplossend en 
resultaatgericht.

IT-medewerker
procesondersteuning
hands-on ERP-believer voor productiebedrijf

afdelingsverantwoordelijke

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?

Van Hollebeke Plasti cs uit 
Roeselare is sedert 1968 
acti ef als betrouwbare pro-
ducent en partner voor 
hoge kwaliteit folies en 
verpakkingen. Door inno-
vati e leveren zij de beste 
kwaliteit beschikbaar op de 
markt aan de best mogelijke 
service. De noden en wensen 
van de klant staan alti jd cen-
traal bij het samenstellen van 
de perfecte “custom-made” 
folie die zij produceren. Om-
wille van de verdere profes-
sionalisering (en in pensioen-
treding) zoeken ze 2 nieuwe 
medewerkers:

 FUNCTIE: • Verantwoordelijkheid voor de dagelijkse 
opvolging en coördinati e van alle producti eacti viteiten 
• Bewaken van de producti eplanning en een goed georga-
niseerde werkvloer • Nauwlett end verschillende KPI’s in 
het oog houden zodat de doelstellingen worden behaald 
• Borg staan voor een kosteneffi  ciënte, veilige en kwalitati eve 
producti e • Preventi ef en curati ef onderhoud garanderen 
van het machinepark • Proacti eve aanpak m.b.t. de verdere 
groei en modernisering van het bedrijf. 

 PROFIEL: • Een bachelor- of masterdiploma industrieel
ingenieur of gelijkwaardig • Minstens 5 jaar ervaring als 
producti emanager in een industriële omgeving • People-
manager met visie om het producti eproces op strategische 
wijze uit te bouwen • Superviseren, coördineren, moti ve-
ren en coachen van de producti eteams (4-ploegenstelsel) 
• Communicator, oplossingsgerichte ingesteldheid en goede 
teamspirit • Kennis Nederlands/Frans/Engels.

 FUNCTIE: • Verantwoordelijkheid voor de producti eplan-
ning en in- en uitkomende logisti ek • Correcte administra-
ti eve opvolging: controle en voorbereiding van documenten 
• Implementeren opti malisati es binnen de transportkosten 
en -organisati e • Dagelijks contact met de binnendienst, 
producti e- en salesteam.

 PROFIEL: • Een bachelor- of masterdiploma in een 
logisti eke richti ng of gelijkwaardig • Enkele jaren ervaring 
binnen een soortgelijke rol • Jouw organisati etalent zorgt 
voor een sti pte levering en correcte communicati e • Posi-
ti eve ingesteldheid, effi  ciënt en doelgericht • Kennis Neder-
lands/Frans/Engels.

INTERESSE? Stuur je cv met moti vati e naar info@ago.be Meer info nodig? Bel naar naar 056 22 80 64. Deze vacature vind 
je ook op www.ago.be Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. De selecti e gebeurt in exclusieve 
samenwerking met AGO Internati onal.

AANBOD • De kans en ruimte om verantwoordelijkheid op te nemen in een vooruitstrevend bedrijf binnen een hecht 
topteam • Een uitdagende en afwisselende job waar eigen initi ati ef sterk gewaardeerd wordt • Een gevarieerd takenpakket 
en marktconform salaris aangevuld met tal van extralegale voordelen.

PRODUCTION/
OPERATIONS MANAGER

LOGISTIEK ALLROUND 
ADMINISTRATIEF BEDIENDE

VAN HOLLEBEKE PLASTICS

VAN HOLLEBEKE PLASTICS
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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

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be Aanwerving exclusief begeleid 

door onze professionele HR-partner:

Ga jij ook altijd graag wat verder 
dan de rest? Dan is een carrière bij 
hanssens jou op het lijf geschreven!

Wij hebben altijd plaats voor top-collega’s met gevoel voor humor, drang naar groei, 
zelfontplooiing en vooral passie. Hanssens ontwikkelt geïntegreerde communicatieoplossingen 
voor topbedrijven en overheden in West- en Oost-Vlaanderen die verder willen gaan in hun 
communicatie-technologie. 
We bloeien en groeien en nemen eind 2021 onze intrek in onze nieuwbouw in Roeselare.

Wat we jou te bieden hebben:
· de kans om een gezond West-Vlaams familiaal bedrijf verder mee op de kaart te zetten · een open 
en informele cultuur waarin we het team een warm hart toe dragen · een organisatie waarin we hard 
werken aan innovatie en de klant optimaal servicen · ruimte voor autonomie in ruil voor proactief en 
open overleg · een competitief salarispakket als appreciatie voor jouw added value · 12 ADV-dagen.

Kom bij ons werken!

Jouw uitdaging:
Je gebruikt jouw ICT passie voor onze vooruitstrevende TEAMS oplossingen en je draagt je steentje 
bij in een allround team. Je implementeert complexe projecten in middelgrote en grote bedrijven en 
overheidsinstellingen. Deze projecten focussen zich rond MS Teams Calling, Customer Experience 
en Unified Communication oplossingen.

We willen graag kennis maken als jij:
· een master of bachelor op zak hebt (of door je ervaring dit niveau hebt bereikt) · een technische 
ervaring hebt opgebouwd in ICT, telecom en/of data technologie · sterke kennis hebt van o.a. 
M365/O365, Azure Identity,... · kennis of op zijn minst sterke interesse hebt in technologieën zoals 
MS Teams calling en meeting, MS Power platform (Automate, PowerBI,...),... · noties hebt van 
development tools en API’s · gepassioneerd bent door de evoluties in de wereld van de digitale 
transformatie · de klant & kwaliteit voorop stelt.

Bachelor IT of gelijkwaardig met groeiambitie 

Jouw uitdaging:
Na een grondige interne opleiding word je service specialist en zal je samen met een ervaren 
collega  de servicedesk verzorgen. Je komt continu in contact met tevreden klanten via telefoon, 
chat, mail,...en garandeert een optimale klantenservice.

We willen graag kennis maken als jij:
· een leergierig en initiatiefrijke bachelor IT bent · assertief bent en altijd de klant voorop stelt 
· administratief punctueel bent · communicatief en klantvriendelijk bent · met de glimlach werkt.

Microsoft Teams engineer

Servicedesk medewerk(st)er

Menen – Oostende

Stad Bilzen legt een wervingsreserve aan  
voor de functie van: 

ADMINISTRATIEF ASSISTENT  
OVERHEIDSOPDRACHTEN

Graad Dv – voltijds – contractueel
Profiel Je staat in voor het administratief ondersteunen bij 

het voorbereiden, opmaken en afhandelen van de 
dossiers i.v.m. aankopen van diensten, werken en 
producten. Verder ben je ook verantwoordelijk voor 
het organiseren en beheren van het economaat.

Voorwaarden Functierelevante ervaring strekt tot aan beveling. 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER  
PERSONEELSDIENST
Graad Cv – voltijds – contractueel 

Profiel Je staat in voor algemene administratieve 
ondersteuning in de personeelsadministratie 
zoals de verwerking van sociale documenten, 
tijdsregistratie, loonverwerking … Je geeft advies 
aan medewerkers inzake sociale wetgeving en de 
toepassing hiervan in de organisatie. 

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

Solliciteren kan tot uiterlijk 28 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. 

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:

DESKUNDIGE TOERISME
Graad Bv – voltijds – contractueel

Profiel 

diverse toeristische activiteiten.
Voorwaarden 

Loon 

voordelen.

Solliciteren kan tot uiterlijk 28 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. 

Volledige vacature en jobinhoud:
WWW.VZWRESET.BE  > JOBS

BOEKHOUD(ST)ER 
(80% OF VOLTIJDS)

Functie: Je voert zelfstandig de volledige boekhouding 
van vzw Reset. Je controleert de dagkassa’s van de win
kels, boekt aan- en verkoopfacturen, kasverrichtingen en 
bankuittreksels. Je maakt maandelijks de BTW-aangifte 
op en dient deze in. Jaarlijks voer je de eindejaarsver
richtingen uit en leg je de boekhouding ter controle voor 
aan de bedrijfsrevisor. Je staat ook open voor andere 
taken gerelateerd aan boekhouding of administratie. 
Je maakt deel uit van het administratieve team dat ge-
lokaliseerd is in de Kringloopwinkel van Heusden-Zolder.

Vzw Reset zorgt voor de inzameling, verwerking en verkoop van 
herbruikbare goederen en voor de tewerkstelling van personen met 
een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Wij hebben acht kring-
loopwinkels en twee centrale magazijnen. 

Wij zijn op zoek naar een:

Guidelines

Lokaal bestuur Kortessem gaat 
over tot de aanwerving van 

volgende functies, 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 

3 halftijdse begeleid(st)ers 
buitenschoolse kinderopvang

De functie:
Heb jij een hart voor kinderen, ben je creatief of handig? Heb 
je een warme persoonlijkheid en ben je daarnaast ook nog 
flexibel en communicatief?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang sta je in 
voor de dagelijkse opvang van kinderen van de verschillende 
scholen binnen Kortessem, zowel voor als na de schooluren, 
op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en tijdens de 
schoolvakanties. Je verzorgt de kinderen en zorgt voor 
creatieve activiteiten.  
Je staat in voor de registratie van 
aanwezigheden en andere administratieve 
taken. 

uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

TOPJOBS VIA ANTOON BULCKE

ONTDEK ZE IN JOBAT
EN VIA WWW.ANTOONBULCKE.BE



. 
TRANSWEST nv, met hoofdzetel in OOSTKAMP is als top West-Vlaams familiebedrijf toon-
aangevend in de distributie en logistiek van diepvriesvoeding in Benelux, Frankrijk en
Duitsland (235 wkn). In het kader van een nieuwe organisatie wensen wij ons team te versterken 
met een m/v

TRANSPORTORGANISATOR/ 
DISPATCHER
no nonsense problem solver (ref. 46 654)

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding in transportplanning word je mede verant-
woordelijk voor de dagelijkse opvolging van alle transporten. Hiertoe begeleid je de eigen 
chauffeurs en onderaannemers van op afstand “in-the-fi eld”. Je komt tussen bij vragen omtrent
wijzigingen in routeplanning, goederen, laad- en losplaatsen, etc. en zoekt naar de meest
effi ciënte praktische oplossingen in acute situaties in overleg met de klant. Je rapporteert aan 
de Transport Coördinator.
Profi el: • master of gelijkwaardig met sterk logisch-abstract redeneervermogen • alert en vlot
organisator • no nonsense pragmatische aanpak • teamplayer • goede basiskennis Frans en 

Duits.

Aanbod: • een cruciale job met telkens nieuwe uitdagingen • talrijke interne en externe 
contacten • een solide onderneming met een marktleiderspositie • een stimulerend

salarispakket.

www.transwest.be

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
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+32 9 242 53 51.

VERDONCK PROFESSIONAL PARTNERS bv is
bij bedrijven, zorgorganisaties en lokale overheden
gekend als een deskundige partner in personeels-
rekrutering, psychologische screening en potentieel-
beoordeling. In het kader van een strategische groeivisie 
zoeken wij ter uitbreiding voor ons kantoor in MENEN
een (m/v)

DIAGNOSTISCH PSYCHOLOOG
voltijds of deeltijds (60 % à 80 %) (ref. 124 407)

De uitdaging: Na een korte introductie zal je mee instaan voor het screenen van sollici-
tanten. Dit omvat: • afname van psychologische testen en assessment centers • interviews 
• verwerking van resultaten en diagnosestelling • feedback aan kandidaten • opstellen 
van psychologische adviesrapporten voor opdrachtgevers.

Profi el: • master in de psychologie of gelijkwaardig door ervaring • goed diagnostisch 
inzicht • vlot in schriftelijk rapportage • interesse om in economische setting te werken.

Ons aanbod: • inhoudelijk uitdagende job • veel afwisseling in opdrachtgevers en
sollicitantenprofi elen • een gespecialiseerd kantoor met een sterke psychologische 

knowhow • een partnership met talrijke bedrijven en organisaties en West- en 
Oost-Vlaanderen • werkdagen en uren bespreekbaar • stimulerende salaris-

voorwaarden.

Menen – Oostende

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

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

Het ene gat op een cv is het andere niet

Meer dan de helft van de cv’s die recrui-
ters ontvangen, bevat wel een gat van 
één of twee maanden, weet Els Van Der 
Veken, director bij Robert Walters België. 
“Voor zo’n korte periode zonder werk is 
geen speciale verklaring nodig”, stelt ze. 
“Al kan het natuurlijk nooit kwaad om aan 
te geven dat het gat het gevolg is van een 
korte reis of een periode waarin je even 
nadacht over je carrière.”

Ook de tijd speelt een rol. “Zat je vijf jaar 
geleden even zonder job, maar was je 
sindsdien onafgebroken aan het werk? 
Dan is het gat eigenlijk niet meer rele-
vant”, klinkt het. Een recente periode zon-
der werk, kan je volgens haar best wél 
kort aankaarten in je motivatiebrief. “Maar 
geef er wel een positieve draai aan. Heb 
je een paar jaar niet gewerkt om voor de 
kinderen te zorgen, vertel dan wat je toen 
allemaal hebt geleerd, zoals tijdsmanage-
ment. En geef vervolgens aan dat het nu 
weer kriebelt om aan de slag te gaan.”

ZIEKTE
Heb je een tijdje niet gewerkt, maar in die 
periode wel andere relevante ervaring 
opgedaan? Benoem dit dan. Een periode 
zonder job met veel vrijwilligerswerk of 

mantelzorg, zien recruiters bijvoorbeeld 
niet als een gat.
En wat tenslotte met afwezigheid door 
ziekte? Wettelijk ben je niet verplicht om 
dit aan te geven. “Vraagt een recruiter 
ernaar, dan kan je altijd aangeven dat je 
door persoonlijke problemen even uit de 
running was. Benadruk altijd dat het pro-
bleem nu is opgelost en geen belemme-
ring meer voor een nieuwe job.”  (WiVi)

Van wereldreis tot ziekte. Van werkloosheid tot sabbatjaar. Een gat op het cv kan diverse verklaringen hebben. 
En een probleem hoeft dat al helemaal niet te zijn.

Download op 
jobat.be/sollicitatiekit
of via deze QR-code.

Cv, motivatiebrief en online solliciteren: 
je leest er alles over in de nieuwe sollicitatie- 
kit van Jobat. 

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

Check onze beurskalender! 

van een gebouw en alle aspecten errond 
volledig in handen. Onze ervaren vakmensen 
volgen zowel renovatie-, nieuwbouw- 
als onderhoudswerken op. Dankzij de 
verschillende dochterbedrijven met elk hun 
eigen specialiteit kan Tectum Group haar 
klanten een unieke en gespecialiseerde 
dienstverlening bieden. Veiligheid, kwaliteit, 
innovatie en familiale waarden dragen we 
hoog in het vaandel.

• Vertrouwd met de bouwsector

Meer info?

ordening
jouw uitdaging

stadsontwikkeling.
jouw profiel

aanverwante of daarmee gelijkgesteld.

ruimtelijke ordening is een troef.
In het bezit zijn van een rijbewijs B.

jouw uitdaging

stadsontwikkeling.
jouw profiel

planning is een pluspunt.

technicus licht en geluid 
(cultuurcentrum De Velinx)
(contract onbepaalde duur  – voltijds) + wervingsreserve 2j
jouw uitdaging
Instaan (ism collega’s) voor de vlotte en veilige realisatie van 
producties [i.c. op- en afbouw / begeleiding en technische opvolging 
van voorstellingen (licht, geluid, decor, enz.)]. Dit geldt zowel voor 
de eigen activiteiten als voor de activiteiten ingericht door derden.  
Instaan voor het dagelijks technisch onderhoud van het gebouw en 
de theater- en andere apparatuur zodat deze te allen tijde in een 
optimale, verzorgde en veilige staat verkeren.
jouw profiel
Houder zijn van een diploma of getuigschrift van hoger secundair 
onderwijs “podiumtechnieken” of een diploma hoger secundair 
onderwijs in een technische richting, aangevuld met een attest/
getuigschrift/verklaring mbt het succesvol volgen van een 
vakopleiding podiumtechnieken (vb VDAB, Pianofabriek, Sabbattini, 
Stepp, Bastt, Syntra, Muziekodroom, LGO, VISO, …).
Aantoonbare ervaring in de wereld van de podiumkunsten of de 
evenementensector is een pluspunt.
In het bezit zijn van een rijbewijs B.

hoofddeskundige 
omgevingsvergunningen – ruimtelijke 

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

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


