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

DE MEEST GELIEFDE SLECHTE EIGENSCHAP

Vier tips tegen perfectionisme

“Je kan niet alles
goed doen. En vraag je
bovendien ook eens af wat
het je oplevert om het
alsmaar druk te hebben.”
Perfectionisme is, vaak ook bij sollicitatiegesprekken, de meest geliefde slechte
eigenschap die je kan hebben. Maar achter het voortdurend najagen van beter
en meer schuilt veel stress en frustratie. En dat is nergens voor nodig.

Perfectionisme zit in de lift. De kwaal komt deels
voort uit de overtuiging dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons geluk en ons afmeten aan onze
successen. Bovendien zijn successen van anderen
door globalisering en internet erg visibel geworden,
waardoor velen de lat voor zichzelf nog hoger leggen. In haar boek Waarom perfectionisten zelden
gelukkig zijn geeft Chantal van der Leest, psycholoog met naar eigen zeggen perfectionistische trekjes, praktische tips om er tegen in te gaan.

1.

REALISEER JE DAT JE GENOEG KUNT
(EN DOET)

Wie perfectionistisch is aangelegd, heeft vaak last
van het zogenaamde bedriegerssyndroom: je begrijpt niet goed waarom je bent aangenomen voor
je baan. “Hoe hoog je ook klimt, je blijft het gevoel
houden dat je op een dag ontmaskerd wordt”, schrijft
van der Leest. “Onterecht. Want in werkelijkheid kun
jij dingen die de ander niet kan, en vice versa.”
Het is overigens niet alleen een kwestie om te denken dat je goed genoeg bent, maar ook genoeg
doet. In het hoofd van een perfectionist is de lijst van
dingen die ze denken te moeten doen eindeloos.
“Je richt je energie beter op een beperkt aantal zaken”, stelt ze. “Want je kan niet alles goed doen. En

vraag je bovendien ook eens af wat het je oplevert
om het alsmaar druk te hebben.”

wil bereiken je hard moet werken en vooral jezelf
niets moet gunnen.”

2. STOP MET ANDEREN TE PLEASEN

4. HEB COMPASSIE MET JEZELF

Veel doen en dat goed doen, is verleidelijk voor
perfectionisten. “Ze zijn geneigd om te geloven
dat je je leven kunt leiden zonder mensen teleur te
stellen, en dat we dus iedereen gelukkig maken”,
klinkt het. “Je inzetten voor anderen is prima, maar
niet als het ten koste gaat van jezelf. Zodra je jouw
meningen en behoeften ondergeschikt maakt, lijd
je daaronder. Leven voor anderen kost veel energie
en put je uit, en je mist de dingen die je leuk vindt.”

3. ACCEPTEER NEGATIEVE EMOTIES

Perfectionisten mijden extreme emoties, en willen
anderen er niet mee lastig vallen. “Net als verdriet
en angst is boos zijn een onderdeel van het leven
en mag het er zijn.” Het komt er, volgens haar, op
aan indien nodig die gevoelens een plaats te geven en te kanaliseren. “Hoe je stoom afblaast is
erg persoonlijk: van diep ademhalen, wandelen,
sporten tot schrijven. Om je negatieve gevoelens
af te ronden, zijn alle vormen van zelfzorg geschikt”, klinkt het. Al is zelfzorg sowieso van tel.
“We moeten afstappen van het idee dat als je iets

“Kun je als influencer nog genieten van een video
die minder likes haalt dan gehoopt?”, klinkt het in
het boek. En als we bovendien streven naar zelfwaardering door middel van de perfecte prestaties, creëren we vaak een omgekeerd effect en
scheppen we afstand. Daarom is volgens haar
zelfcompassie een alternatief: jezelf accepteren en
aanvaarden dat het ook kan tegenzitten. “Zelfcompassie is geen zelfmedelijden. Het is erkennen dat
we allemaal mensen zijn, die fouten maken. Maar
vaak vinden we het makkelijker om vriendelijk te
zijn tegen een goede vriend die fouten maakt dan
tegen onszelf.”
William Visterin
Waarom perfectionisten
zelden gelukkig zijn,
Chantal van der Leest,
ISBN: 9789047014256,
april 2021,
176 pagina's

Profiel: • Je bent analytisch sterk en hebt een scherp inschattingsvermogen. Je staat zowel cijfermatig als relationeel stevig

Senior Project Manager Climate

Manager van complexe industriële totaalprojecten

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie,
opvolging en oplevering van een diversiteit aan industriële
klimatisatieprojecten (ventilatie en cooling) op productiesites
in België (waarde tot 3 miljoen euro) • Je fungeert hierbij als
centraal aanspreekpunt voor alle betrokken partijen bij de
industriële klant. Je leidt regelmatig de nodige vergaderingen
om de vorderingen nauwgezet op te volgen, het projectplan
in detail te bespreken in de tijd, (technische) problemen uit te
klaren en de nodige resources te evalueren • Je stuurt zowel
de eigen teams van monteurs en technici, als eventuele onderaannemers aan • Voor de technische uitwerking en planning
word je ondersteund door de collega’s van engineering en planning • Je bewaakt de kwaliteit van de werken en de veiligheid
van je medewerkers op de werf.
Profiel: • Je combineert een hogere opleiding met een ruime
projectmanagement-ervaring in een industriële context

in je schoenen • Je kan een aantal jaren ervaring in aankoop
voorleggen • Je legt gemakkelijk contact en maakt effectief
gebruik van je netwerk om partnerships uit te bouwen. Je
straalt enthousiasme en zelfzekerheid uit • Je bent sterk in argumenteren, adviseren en overtuigen.
Aanbod: • Je komt terecht in een modern en groeiend bedrijf,
waar ruimte is voor initiatief en waar je een trekkersrol kan
opnemen in het mee uitrollen van de ambitieuze visie en
strategie. De focus ligt op sociaal en duurzaam ondernemen.
Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online. Vragen? Contacteer Lies Allegaert op
+32 9 242 53 28.
Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Bedrijfsinfo: Kingspan Light + Air wil een comfortabel, duurzaam en vooral veilig binnenklimaat creëren, met op maat
gemaakte totaaloplossingen voor rook- en warmteafvoer, detectie, ventilatie, daglicht en beveiliging. De divisie in België,
Kingspan Light + Air Belgium, is een fusie van drie bedrijven,
Argina Technics, Brakel Aero en Colt International, en zet projecten op binnen de gebouwentechniek van conceptfase tot
en met uitvoering. Om de verdere groei te ondersteunen en te
bestendigen zijn ze momenteel op zoek naar een (m/v)

• Ervaring of affiniteit met HVAC, klimatisatie of bouwkunde
vormt een troef • Je beschikt over excellente projectmanagement-vaardigheden en een helikopterview om complexe
projecten in goede banen te leiden • Vanuit je ervaring ben
je vertrouwd met resource-management en budgetopvolging
• Vanuit je communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden
bouw je goede relaties uit en weet je alle stakeholders (intern
en extern) mee te krijgen • Je neemt doordachte beslissingen
die de efficiëntie, het rendement en de kwaliteit van jouw
projecten garanderen • Je drukt je vlot uit in het Nederlands
en het Frans, en hebt daarnaast ook kennis van het Engels.
Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online. Vragen? Contacteer Delphine Le Roy
op +32 9 242 53 87.
Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Algemeen Directeur
met een passie voor ondernemen

Functie: • Als General Manager ontwikkelt u de visie en implementeert u de strategische doelstellingen om bij te dragen tot het succes van het Economisch Huis
Oostende op korte en lange termijn • U bent verantwoordelijk voor de dagdagelijkse leiding en coördinatie van een team van 12 medewerkers, doorheen de verschillende activiteiten en diensten van het EHO. U geeft de begroting vorm, en zorgt
ervoor dat de organisatie haar doelstellingen realiseert in een sfeer van samenwerking • U bent doortastend en speelt in op de interacties tussen Stad Oostende
en Economisch Huis Oostende • U vormt de link tussen enerzijds de wereld van
ondernemers, handelaarsbonden, stakeholders en partners, en anderzijds operationele en administratieve werking • U bent een ware ambassadeur en promotor
van Economisch Oostende, ten aanzien van lokale en internationale ondernemers,
beleidsmakers, werkgever- en werknemersorganisaties en de algemene bedrijfswereld • U zet Stad Oostende verder op de kaart als hippe aantrekkingspool voor
ondernemingen • Als Algemeen Directeur rapporteert u rechtstreeks aan de raad
van bestuur en het directiecomité.

Het Economisch Huis Oostende (EHO) fungeert in de eerste plaats als aanspreekpunt
voor elk bedrijf met vestiging, of plannen om zich te vestigen in Oostende. Daarnaast
zet het EHO projecten en events op om het economische leven in Oostende te bevorderen. Het EHO heeft eveneens een belangrijke rol bij het aantrekken van
bedrijven in Oostende. De organisatie is tevens actief inzake tewerkstellingsprojecten en -opleidingen. De realisaties van de afgelopen jaren bieden
perspectief voor de volgende jaren. Om zijn succes verder te zetten wenst het EHO de
organisatie te versterken met een (m/v/x):

Profiel: • U bent in het bezit van een masterdiploma. Aanvullende bedrijfseconomische opleidingen zijn een troef • U heeft minimaal 7 jaar ervaring in het leiden
van een KMO of een kleine businessunit. U beschikt over kennis en inzicht in het
bedrijfsleven en in bedrijfsvoering • U heeft ervaring met het economische bestel in
Vlaanderen • U bent een sterke onderhandelaar en bruggenbouwer. Als commercieel
talent combineert u een strategisch beleid met een operationele hands-on aanpak
• U bent een echte peoplemanager, die leiding geeft met respect voor de medewerkers en dit in een stijl van coaching en samenwerking • U weet op problemen te
anticiperen en deze te vermijden of op te lossen • U bent creatief en heeft voeling met
esthetiek • U bent een goede netwerker • U bent computervaardig • U bent perfect
Nederlandstalig. Kennis van het Frans en Engels is noodzakelijk.
Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online, uiterlijk
op 24/05. Vragen? Contacteer Michelle Lemaitre op +32 9 242 54 10
Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Erkenningsnummer werving en selectie VG 206/B-BHG B-AA04.008 W.RS.98 • lid van Federgon

Functie: • Vanuit een stevige businessfeeling neem je op aankoopvlak het heft in handen om mee te werken aan de verdere groei en ontwikkeling van de organisatie • Je jaagt degelijke
offertes achterna, beoordeelt deze grondig, maakt keuzes die je
kan onderbouwen en sluit contracten af. Je bereidt onderhandelingen degelijk voor en bouwt een netwerk uit van bestaande en
potentiële leveranciers • Je bent een aanspreekpunt en staat
garant voor een prima stakeholdermanagement • Je beoordeelt
de prestaties van leveranciers, volgt afgesproken SLA’s en KPI’s
op en bespreekt mogelijkheden om de samenwerking en performantie te optimaliseren. Je speelt (pro)actief in op signalen om
van leverancier of productengamma te veranderen • Een nauwgezette administratie en registratie is evident.

Erkenningsnummer werving en selectie VG 206/B-BHG B-AA04.008 W.RS.98 • lid van Federgon

Relationele businesspartner
met sterk inschattings- & onderhandelingsvermogen

Erkenningsnummer werving en selectie VG 206/B-BHG B-AA04.008 W.RS.98 • lid van Federgon

Aankoper

Bedrijfsinfo: BWZ is een modern maatwerkbedrijf met een holistische visie op duurzaam ondernemen, waarin zowel sterke sociale
als commerciële componenten zijn verankerd. BWZ is sinds 1970
actief in Zottegem en stelt meer dan 300 werknemers tewerk. BWZ
is uitgegroeid tot een gerenommeerde toeleverancier voor verschillende industriële ondernemingen in Europa, vanuit diverse operationele activiteiten: assemblage, verpakken, green & clean, elektromontage en technologie. In het kader van zijn verdere ontwikkeling
en groei wenst BWZ het team te versterken met een (m/v)
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OPERATIONS MANAGER PROJECTEN
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PLANNER OPERATIONS & SERVICES
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Develtere uit Roeselare is
sedert 1959 actief als HVAC
en sanitair specialist voor
grote projecten. In de loop
der jaren is dit familiebedrijf
uitgegroeid tot een vooraanstaande speler binnen de
sector. Volgens de nieuwste
technologieën bouwen zij
hoogwaardige
technische
gebouwinstallaties. Vanwege
hun sterke groei zoeken zij
voor onmiddellijke indiensttreding een ervaren (m/v):

Ontdek
Ontdek alle
alle openstaande
openstaande vacatures
vacatures op
op
WWW.POOLSTOK.BE
WWW.POOLSTOK.BE

PROJECTLEIDER HVAC & SANITAIR
 FUNCTIE: • Als Projectleider HVAC & Sanitair sta je na een grondige inwerkperiode in voor de coördinatie en opvolging van uitdagende projecten van A tot Z. Dit behelst o.a.: • Volledige voorbereiding van het project en aankoop van materialen • Technische
uitwerking van HVACS-schema’s en -installaties • Bewaken deadlines per afwerkingsfase met een goede financiële projectbewaking
• Aansturing en opvolging van de werken in samenwerking met monteurs & techniekers • Deelname aan werfvergaderingen en
nauwe communicatie met alle betrokken partijen (studiebureaus, aannemers, klanten, leveranciers, ...) • Vlekkeloze commerciële,
technische en administratieve projectorganisatie van de werven • Je rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerders.
 PROFIEL: • Een masterdiploma (klimatisatie/elektromechanica) of gelijkwaardig door ervaring • Minstens 7 jaar relevante
praktijkervaring in de sector • Analytisch, nauwkeurig, proactief, teamplayer, creatief en resultaatgericht • Een gezonde dosis
doorzettingsvermogen met een zeer goed technisch inzicht • Affiniteit met tekenprogramma’s zoals Autocad.

AANBOD • Een uitdagende functie in een familiale en professionele omgeving, waarbij bijscholing wordt aangeboden om nieuwe
technologieën en systemen onder de knie te krijgen • Een attractief loonpakket aangevuld met extralegale voordelen • Bovendien
kom je terecht in een jong, ervaren en dynamisch team van enthousiaste medewerkers.
INTERESSE? Stuur je cv met motivatie naar info@ago.be. Meer info nodig? Bel naar 056 22 80 64. Deze vacature vind je
ook op www.ago.be. Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van jouw kandidatuur. De selectie gebeurt in exclusieve
samenwerking met AGO International.

www.sint-genesius-rode.be

Het gemeentebestuur van

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

Lokaal bestuur Lede is op zoek naar jou!
D E S KU N D I G E D U U RZAA M H E I D ,
P R E V E N T I E E N N O O D P LA N N I N G

DIRECTEUR / DIRECTRICE
voor de gemeentelijke basisschool Vredelaan

Voltijds - contractueel - onbepaalde duur –
graad B1-B3

D I E N ST H O O F D H R & LO O P B AA N B E H E E R
Voltijds - contractueel - onbepaalde duur –
graad A1a-A3a

D E S KU N D I G E M I L I E U E N K L I M AAT
Voltijds - contractueel - onbepaalde duur –
graad B1-B3

CO Ö R D I N ATO R T E C H N I S C H E
U I T VO E R I N G S D I E N ST

Voltijds - contractueel - onbepaalde duur –
graad B4-B5

INTERESSE? Surf snel naar www.werkenbijlede.be en upload uiterlijk op 12 mei
2021 je motivatiebrief, c v en een kopie van het gevraagde diploma. Een uittreksel
uit het strafregister bezorg je via mail aan personeel@lede.be. Voor vragen kan je
terecht bij jolienvanpaepegem@ccselect.be.

w w w.we r ke n b i j l e d e . b e

Takenpakket: Als directeur van de Franstalige gemeentelijke basisschool ben je
verantwoordelijk voor de organisatie van een kwaliteitsvol onderwijs voor de 320
kinderen van het kleuter- en lager onderwijs. Je geeft leiding aan en begeleidt het
onderwijzend en beleidsondersteunend personeel. Je staat in nauw contact met
het schoolbestuur, met de leerlingen en met hun ouders.
Proﬁel: • je bent Belg of onderdaan van de Europese Unie • je geniet de burgerlijke
en politieke rechten • jouw gezondheidstoestand levert geen gevaar op voor de
gezondheid van de leerlingen • je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands
(B1) en van het Frans (C1) • je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs
van tenminste professionele bachelor (PBA) en een bewijs van pedagogische
bekwaamheid (PBB) • je hebt een dienstanciënniteit van minimum 3 jaar in het
onderwijs.
De betrekking van directeur zal worden aangeboden aan de kandidaat die het beste
resultaat behaalde in de selectieproef. De geslaagde kandidaten worden opgenomen
in onze werfreserve met een geldigheidsduur van 3 jaar.
Wij bieden: • een uitdagende betrekking met kans tot ruim engagement • mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling in een zeer aangename werkomgeving.
Interesse? Kandidaturen dienen verzonden te worden ter attentie van het College
van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode,
uiterlijk op 24 mei 2021 om 12 uur. De poststempel dient als bewijs.
De kandidatuurstelling omvat je sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma of
getuigschrift, een uittreksel uit de geboorteakte, een attest van goed zedelijk gedrag
(maximum 3 maanden oud) en een nationaliteitsbewijs.
Het schriftelijk examen zal op woensdag 9 juni 2021 doorgaan.
Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds de personeelsdienst contacteren:
T 02 609 86 65 - personeel@sint-genesius-rode.be

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in
personeelswerving
en psychologische
screenings.

WORD COLLEGA #VANRSL

CAW De Kempen
is op zoek naar een Algemeen Directeur

Zin om kwaliteitsvol welzijnswerk mee
uit te bouwen?
Ken je het belang van gezonde financiën
en een goed medewerkersbeleid?
Heb jij een warm hart voor mensen met
welzijnsnoden?

Stuur vandaag nog je CV en motivatiebrief naar
frans.heylen@cawdekempen.be. Solliciteren kan tot 9 mei 2021.
Meer info op vacatures.cawdekempen.be

Stad Roeselare zoekt enthousiaste talenten met goesting om
mee te bouwen aan onze stad.

•
•
•
•
•
•
•
•

Adviseur rioleringsafkoppelingen/werftoezichter
Medewerker Groendienst
Wijkwerker
Maatschappelijk werker
Projectleider Openbaar Domein
Deskundige bedrijfsleven
Bedrijvencoach Tewerkstelling
Wooncoach

Zin in een
TOPJOB IN HR?

Meer info en andere Goesting
vacatures:
in de match
versterkt welzijn
Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar
samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en
interculturaliteit.

van jouw leven?
www.roeselare.be

Selectie i.s.m.

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

Roeselare is een stad van en voor alle mensen. Als medewerker
van de
werken-bij-asap
stad wil jij die mensen graag centraal zetten. Je bent geëngageerd en
betrouwbaar en je wil samen met je collega’s elke dag beter doen dan
de dag ervoor. Wij waarderen de competenties van iedereen, ongeacht
leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap. Diversiteit is een kracht.

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

Verantwoordelijke
operaties

Planner-coach
recyclageparken

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

WIE ZOEKEN WE? • Je hebt een diploma Bachelor of gelijkgesteld met minimum
1 jaar functierelevante ervaring of je hebt een diploma Hoger Secundair Onderwijs met
minimum 6 jaar functierelevante ervaring. • Je bent organisatorisch en communicatief
sterk. • Je bent een geboren planner en oplossingsgericht. • Zaterdagwerk schrikt jou
niet af. • Je hebt een rijbewijs B. • Je hebt een hart voor het milieu.

WAT MOET JE DOEN? • Je bent eindverantwoordelijk voor de diensten huis-aanhuis-inzameling, recyclageparken en overslag en voor de operationele planning van
de activiteiten op korte en lange termijn. • Je zorgt ervoor dat de werkzaamheden
binnen deze diensten zo efficiënt mogelijk gebeuren. Je houdt hierbij rekening met
het beschikbare personeel en materieel. • Je leidt en superviseert de werknemers
van de dienst Operaties, gesteund door 2 diensthoofden. • Je zoekt actief naar
mogelijke verbeteringen binnen de dienst Operaties. Je maakt daarvoor de nodige
analyses, neemt beslissingen en implementeert acties, in nauw overleg met de
algemeen directeur en de collega’s van de andere afdelingen. • Je ziet toe op de
correcte toepassing van alle binnen ILvA geldende reglementen en veiligheids- en
milieumaatregelen.
WIJ BIEDEN: • Een competitieve verloning afhankelijk van jouw ervaring
• Voltijdse aanstelling in contractueel verband • Een uitdagende en gevarieerde job
• Opleidingsmogelijkheden die je professionele groei stimuleren • Een groepsverzekering • Een hospitalisatieverzekering • Maaltijdcheques • Vergoeding woonwerkverkeer • Fietsvergoeding
PRAKTISCH: Stuur je brief en uitgebreid cv naar marleen.casteur@ilva.be vóór 21
mei 2021. De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een
schriftelijke proef op woensdag 26 mei 2021 om 16u00, een praktische opdracht en
een gesprek op woensdag 2 juni 2021.

WAT MOET JE DOEN? • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren, coördineren,
opvolgen en bijsturen van de uitvoering van de activiteiten binnen de diensten
recyclageparken en magazijn. • Je coacht, stuurt bij en handelt pro- en reactief.
• Je lost problemen ad hoc op (onverwachte afwezigheden, conflicten met bezoekers
of medewerkers, klachten … ) en rapporteert hierover. • Je volgt schadegevallen
of defecten en orde en netheid op. • Je geeft opleiding aan medewerkers en
jobstudenten.
WIJ BIEDEN: • Een competitieve verloning afhankelijk van jouw ervaring
• Voltijdse aanstelling in contractueel verband • Een uitdagende en gevarieerde job
• Opleidingsmogelijkheden die je professionele groei stimuleren • Een groepsverzekering • Een hospitalisatieverzekering • Maaltijdcheques • Vergoeding woonwerkverkeer • Fietsvergoeding
PRAKTISCH: Stuur je brief en uitgebreid cv naar marleen.casteur@ilva.be vóór 21
mei 2021. De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een
schriftelijke proef en een praktische opdracht op woensdag 26 mei 2021 om 16u en
een gesprek op woensdag 2 juni 2021.

MEER INFO: Wil je graag meer info over deze vacatures? Contacteer Marleen
Casteur, diensthoofd personeel, op het nummer 053 85 85 75 of per mail via
marleen.casteur@ilva.be.

Wij zoeken een
COMMERCIEEL BEDIENDE
Administratieve ondersteuning, bestellingen opvolgen, stockbeheer, contact
met klanten. Het spreekt jou aan?
Contacteer Linda Wettinck (lindaw@certis.be)

Lokaal bestuur Lede is op zoek naar jou!
D E S KU N D I G E D U U RZAA M H E I D ,
P R E V E N T I E E N N O O D P LA N N I N G
Voltijds - contractueel - onbepaalde duur –
graad B1-B3

D I E N ST H O O F D H R & LO O P B AA N B E H E E R
Voltijds - contractueel - onbepaalde duur –
graad A1a-A3a

D E S KU N D I G E M I L I E U E N K L I M AAT
Voltijds - contractueel - onbepaalde duur –
graad B1-B3

CO Ö R D I N ATO R T E C H N I S C H E
U I T VO E R I N G S D I E N ST

Voltijds - contractueel - onbepaalde duur –
graad B4-B5

INTERESSE? Surf snel naar www.werkenbijlede.be en upload uiterlijk op 12 mei
2021 je motivatiebrief, c v en een kopie van het gevraagde diploma. Een uittreksel
uit het strafregister bezorg je via mail aan personeel@lede.be. Voor vragen kan je
terecht bij jolienvanpaepegem@ccselect.be.

w w w.we r ke n b i j l e d e . b e

Ons aanbod
Wij bieden een commerciële binnendienstfunctie met een hoge graad van
zelfstandigheid, werken in een stabiele omgeving, een productopleiding met ondersteuning door productmanagers en een
competitief loonpakket met extralegale voordelen

www.certis.be

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in
personeelswerving
en psychologische
screenings.

beleidsmakers, werkgever- en werknemersorganisaties en de algemene bedrijfswereld • U zet Stad Oostende verder op de kaart als hippe aantrekkingspool voor
ondernemingen • Als Algemeen Directeur rapporteert u rechtstreeks aan de raad
van bestuur en het directiecomité.

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online, uiterlijk
op 24/05. Vragen? Contacteer Michelle Lemaitre op +32 9 242 54 10
Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

PROCESOPERATOR
OLEOCHEMIE (Gent) (ref. 1561)

(Drongen) (ref. 1567)

Functie:

Functie:

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Je staat in voor de aansturing van reactoren en mengers en manuele
dosering zodat een veilige, kwalitatieve en efficiënte productie
plaats vindt.
Je volgt het reactie en mengproces op en grijpt in wanneer nodig.
Je neemt stalen en dient die in bij het labo.
Je rapporteert aan de shift leader oleochemie.
De procesoperatoren werken in drie ploegen. Occasioneel is weekendwerk
mogelijk bij stijging van de vraag.

•

Profiel:
•
•
•

•
•

Ervaring is niet vereist.
Je hebt affiniteit met productie in een chemische omgeving.
Je hebt een opleiding met een basis chemie of je hebt de specifieke
opleiding als procesoperator gevolgd.

Je zal instaan voor aanmaak van formulaties.
Je beoordeelt de werking van de verschillende formulaties aan de hand
van applicatietesten.
Je maakt verslagen van het uitgevoerde labowerk.
Je staat in voor het onderhoud en de calibratie van de labotoestellen.
Je doet kwaliteitscontrole op grondstoffen.
Je neemt actief deel aan labovergaderingen en je brengt zelf voorstellen
aan ter verbetering van de werking van het labo.
Je streeft boven alles naar kwaliteit, en hebt steeds oog voor de veiligheid.

Profiel:
•
•
•
•

Bachelor Chemie of gelijkwaardig door ervaring in de chemische sector,
bijvoorbeeld als procesoperator.
De functie staat ook open voor schoolverlaters.
Je spreekt goed Nederlands en je kan zich goed uitdrukken in het Engels.
Je hebt affiniteit met productie in de chemische industrie.

Aanbod voor beide functies:
•
•
•
•
•
•

Je werkt in een stabiel productiebedrijf met een hoge mate van werkzekerheid.
De kans om te werken in een succesvol bedrijf.
Een functie die de kenmerken van een familiebedrijf koppelt aan die van een internationale topspeler.
De mogelijkheid om mee vorm te geven aan een professionele productieomgeving.
Ontwikkelingsmogelijkheden voor ambitieuze en gedreven medewerkers.
Een degelijke remuneratie op het niveau van de functie.

VG.801/B

Govi N.V., een zusterbedrijf van
Christeyns N.V., is actief in de
ontwikkeling, productie en verkoop van
proceschemicaliën. In de productiesites
in België (Gent en Drongen), Servië,
Turkije en Maleisië zijn een 100-tal
medewerkers actief. Het productgamma
bestaat uit o.a. emulsies, dispersies en
esters, aangewend in verschillende
toepassingen in de bouwnijverheid,
textiel, metaal, de papiernijverheid, ...
Flexibiliteit, kwaliteit en productontwikkeling op maat van de klant
hebben Govi een sterke positie op
de markt bezorgd. In het kader van
verdere groei is Govi N.V. op zoek naar
(m/v):

LABORANT

Indien één van deze opportuniteiten jou aanspreekt, meld je dan snel aan via www.anago.be/jobs

Bedrijfsinfo: CKV is je mogelijk minder bekend, maar is als familiale spaarbank en kredietverlener sinds 1956 actief vanuit de
Nu de vaccinatieprogramma’s wereldwijd op ganghoofdzetel
komen,inbekijken
bedrijven
eneen 60-tal enthousiWaregem. Vandaag
telt CKV
aste medewerkers die via een service op maat voor groei en
werknemers hoe een werkweek eruit zal zien in een
wereld na de pandemie.
rentabiliteit zorgen in België en Frankrijk. De afgelopen 10 jaar
vervijfvoudigden het balanstotaal en resultaat, en als nicheDonderdag lijkt maandag te vervangen als de dag waarSalesforce
lijkt geen CKV
uitzondering.
Uitvan
een
onderzoek bij
speler ondervond
geen impact
de bankencrisis.
Om de
Pragmatische en betrouwbare adviesverlener
verdere professionalisering
zijn zij momenop de meeste mensen op kantoor willen werken. Dat blijkt 250 beursgenoteerde
bedrijven te
in ondersteunen,
het Verenigd Koninkrijk,
met een brede juridische scope
teel op zoek naar een (m/v)

Legal Counsel

uit de eerste bevindingen bij softwarebedrijf Salesforce,
dat in mei wereldwijd een aantal kantoren heropent. In

in opdracht van flexkantoorspecialist IWG, moet blijken
dat driekwart van hen een zogenaamd hybride werkmodel

eersteFunctie:
instantie
het
daargeneralistische
om een vrijwillige
terug- verplant tant.
van zowel
werken
als op
kantoor.
Detroef
andere
• Jegaat
neemt
in een
rol de algemene
Ervaring
met dethuis
bancaire
sector
is een
• Je hebt
antwoordelijkheid
op groepen.
omtrent juridische
aangelegenheden
uitgebouwde
kennis van
relevante regelgeving
keer van
gevaccineerde
Vervolgens
heropenen in de
kwart een
wil terug
naar de klassieke
kantooraanpak.
Al is ook(comorganisatie • Je volgt relevante regel- en wetgeving op en anamercieel recht, contract- en consumentenrecht, corporate &
kantoren
geleidelijk van 20 procent tot 75 en uiteindelijk dat laatste
nog niet voor meteen. Slechts 13 procent verlyseert de juridische risico’s in het kader van de werking van de
privacy law) • Je bent een heldere communicator met vlotte
100 procent
capaciteit.
Ditonderdeel
vooral omhiervan
er samen
te analyseren
werken en
wachtpresentatievaardigheden
dat hun personeel tegen
2021
terugkeert
naar • Je
bank. Een
belangrijk
is het
eneind
in staat
snel
te connecteren
toont je stressbestendig,
flexibel en
integer. Proactiviteit en
met detoepassen
collega’s.van kredietwetgeving • Je treedt op als trusted advieen vijfdaagse
werkweek op kantoor.
(WiVi)
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 maximaal bewustzijn omtrent relevante onderwerpen en fungeert als
aanspreekpunt voor interne en externe vragen • Je werkt een juridisch 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-

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 besluitvaardig • Je drukt je vlot uit in het Nederlands, Frans en Engels.

JE BEST NIET
MET
Interesse? Surf naarOMDAT
jobs.hudsonsolutions.com
en solliciteer online. Vragen? Contacteer Gertjan Hoste op
+32 9 242 53 51.
Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met
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GAAT.
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START JE DANONE AVONTUUR VANDAAG NOG
Ben jij een gedreven teamplayer met techniek in de vingers? Ben je
ervaren en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Of zet je je eerste
stappen op de arbeidsmarkt? We ontmoeten je graag! We zijn op
zoek naar nieuwe collega’s:

Danone Rotselaar is met 450
medewerkers een van de
grootste productiesites van
Danone-yoghurt in Europa. Deze vestiging is gespecialiseerd
in drink- en roeryoghurts en ontwikkelde zich de laatste
jaren tot een hoogtechnologische fabriek. Op 23 februari
2020 kreeg onze productiesite in Rotselaar de titel: ‘Fabriek
van de Toekomst’. En daar zijn we enorm trots op. Een
welverdiende erkenning voor al onze food heroes.

TEAMLEADER PACK (2 PLOEGEN)
STORINGSTECHNIEKERS (2 PLOEGEN)
ORDERPICKERS (VROEGE – LATE PLOEG)
MACHINEOPERATOREN (2 PLOEGEN)
Solliciteren kan via onze website of via
yourcareer.belgium@danone.com

Meer info op jobs.danone.com

Erkenningsnummer werving en selectie VG 206/B-BHG B-AA04.008 W.RS.98 • lid van Federgon

Donderdag is de nieuwe maandag

Vis kopen met je ecocheques? Dat kan!
Bijna de helft van de werknemers in België ontvangt ecocheques. Vaak is het uitzoeken waar je die aan kan besteden. Zeker nu
de Nationale Arbeidsraad nieuwe labels invoerde waardoor je er onder meer ook zeevruchten of cosmetica mee kan aankopen.
Koelkasten, diepvriezers, droogkasten
en fietsen. Dat zijn veel voorkomende
aankopen met ecocheques in ons land.
Doorgaans dus met het aangepaste en
vereiste label. Voor elektro-apparaten is
dat bijvoorbeeld het Europese energielabel 2021. Verder kan je met ecocheques ook schoonmaakproducten met
het Europese ecolabel kopen, maar evenzeer biologische voedingsproducten met
het Biogarantie-label.

NIEUW

De lijst met mogelijkheden is nu dus wat
langer. Zo is het voortaan mogelijk om vis
of schaaldieren te kopen met ecocheques,
maar wel alleen als ze het MSC-ecolabel
dragen (voor duurzame visserij).
Een andere categorie zijn producten met

het ecogarantielabel. Denk aan babyproducten, cosmetica, essentiële oliën,
schoonmaakproducten met dit label. Het
eveneens recent toegevoegde Cosmebiolabel leunt hierbij aan. Dit label vertegenwoordigt momenteel ruim vierhonderd
producenten van biologische cosmetica.
Daarnaast is er nog het GOTS-label voor
biologisch textiel om bijvoorbeeld huishoudlinnen of kleding aan te schaffen met
ecocheques.
Andere nieuwigheid is dat je voortaan
ook materiaal kan huren met ecocheques.
Gehuurd materiaal moet aan dezelfde
criteria voldoen als tweedehands. Want
tweedehandsproducten, zoals kledij,
schoenen, meubelen en decoratie, kon je
al met ecocheques betalen. (WiVi)

Virtuele Jobbeurzen

Ontmoet tientallen rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.
Check onze beurskalender!
Toegankelijke gezondheid voor iedereen

De Federatie van Socialistische Mutualiteiten
van Brabant geniet het vertrouwen van meer dan
615.000 leden. Wij zoeken voor spoedige aanwerving een (m/v):

Mutualistisch raadgever
Jobomschrijving:

als mutualistisch raadgever wordt u tewerkgesteld in de agentschappen
gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de arrondissementen
Halle-Vilvoorde. U zal instaan voor het onthaal, informeren en adviseren
van de leden. U zal eveneens de terugbetaling van gezondheidszorgverstrekkingen en diverse administratieve taken uitvoeren.
Een uitgebreide opleiding is voorzien op de werkvloer.

Profiel:

u volbracht het hoger secundair onderwijs en bent sociaal vaardig. Een
administratief gerichte vorming op HOKT-niveau is een pluspunt. U hebt
goede noties van het Frans en bent bereid de inspanning te leveren om de
toepasselijke regelgeving te assimileren.
De mutualistisch raadgever wordt in functie van de noden tewerkgesteld in
een van onze agentschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de
arrondissementen Halle-Vilvoorde.

Wij bieden een marktconform loon, tewerkstelling in een 35-urenweek,

een goede balans tussen werk en privé, maaltijdcheques, dertiende maand en
groeps- en hospitalisatieverzekering.

Interesse?
Richt Richt uw kandidatuur en CV met vermelding van de
referentie “raadgever” voor 14 mei 2021 aan FSMB, directie
Human Resources, Zuidstraat 111, 1000 Brussel.
E-mail : jobs@fsmb.be.
www.fsmb.be

De gesprekken met de gekozen kandidaten vinden eind mei
2021 plaats.

Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant

www.sint-genesius-rode.be

Het gemeentebestuur van

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

DIRECTEUR / DIRECTRICE
voor de gemeentelijke basisschool Vredelaan

Takenpakket: Als directeur van de Franstalige gemeentelijke basisschool ben je
verantwoordelijk voor de organisatie van een kwaliteitsvol onderwijs voor de 320
kinderen van het kleuter- en lager onderwijs. Je geeft leiding aan en begeleidt het
onderwijzend en beleidsondersteunend personeel. Je staat in nauw contact met
het schoolbestuur, met de leerlingen en met hun ouders.
Proﬁel: • je bent Belg of onderdaan van de Europese Unie • je geniet de burgerlijke
en politieke rechten • jouw gezondheidstoestand levert geen gevaar op voor de
gezondheid van de leerlingen • je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands
(B1) en van het Frans (C1) • je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs
van tenminste professionele bachelor (PBA) en een bewijs van pedagogische
bekwaamheid (PBB) • je hebt een dienstanciënniteit van minimum 3 jaar in het
onderwijs.
De betrekking van directeur zal worden aangeboden aan de kandidaat die het beste
resultaat behaalde in de selectieproef. De geslaagde kandidaten worden opgenomen
in onze werfreserve met een geldigheidsduur van 3 jaar.
Wij bieden: • een uitdagende betrekking met kans tot ruim engagement • mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling in een zeer aangename werkomgeving.
Interesse? Kandidaturen dienen verzonden te worden ter attentie van het College
van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode,
uiterlijk op 24 mei 2021 om 12 uur. De poststempel dient als bewijs.
De kandidatuurstelling omvat je sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma of
getuigschrift, een uittreksel uit de geboorteakte, een attest van goed zedelijk gedrag
(maximum 3 maanden oud) en een nationaliteitsbewijs.
Het schriftelijk examen zal op woensdag 9 juni 2021 doorgaan.
Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds de personeelsdienst contacteren:
T 02 609 86 65 - personeel@sint-genesius-rode.be

INTERZA is de afval-intercommunale actief in de regio Zaventem. Interza voert voor
deze gemeenten een afvalbeleid gericht op kwaliteitsvolle dienstverlening met een
sterke nadruk op communicatie, afvalpreventie, selectieve inzameling en vermijden
van zwerfvuil. Voor de administratieve zetel in Zaventem zoekt INTERZA

BEN JI J
UIT HET JUISTE
HOUT GESNEDEN?
Dovy Keukens is een vooruitstrevende KMO, die reeds 40 jaar gespecialiseerd
is in de productie van maatkeukens. Dovy heeft zowel de verkoop als de
volledige productie in eigen beheer. Er werd over gans Vlaanderen en Wallonië
een eigen netwerk uitgebouwd van 33 toonzalen.
Door de aanhoudende groei zijn wij op zoek naar:

VERKOPER /
KEUKENCONSULTANT
Wij zoeken commercieel
talent voor onze toonzalen in
Grimbergen, Herent en Tienen.
Gepassioneerd door keukens,
commercieel talent en oog voor
detail? Dan ben jij misschien
de geknipte persoon om onze
potentiële klanten te helpen bij
het realiseren van hun droomkeuken!

Interesse?

Weet ons te overtuigen van
jouw commercieel talent!
Mail je CV + foto naar
mario.muylle@dovy.be

www.dovy.be

KEUKENPLAATSERS

IN DIENSTVERBAND / ZELFSTANDIGE BASIS

✔ Plaatsen van kasten
✔ Installeren en aansluiten van

apparaten

✔ Leggen van granieten

werkbladen

✔ Keukens worden door ons bij

de klant geleverd

Je bent een professional in
het plaatsen en monteren van
keukenmeubelen.

Interesse?

Contacteer ons op jobs@dovy.be

1 Administratief coördinator
1 Medewerker klanten & communicatie
Functie administratief coördinator:
Je coördineert in samenspraak met de directeur het team onthaal en administratie * Je
staat in voor het beheer van de klantenportalen * Je volgt de inkomende en uitgaande
facturen op, en staat in voor de interne controle en de verzekeringsportefeuille * Je bent
eindverantwoordelijk voor het databeheer van de afvalstromen * Je ondersteunt de
directeur in de bestuurlijke organisatie van de intercommunale
Functie medewerker klanten en communicatie
Je bent de centrale contactpersoon voor de inwoners voor al hun vragen rond afval * In
samenwerking met de ophaaldiensten en administratie zoek je naar oplossingen voor
knelpunten * Je denkt mee rond de communicatie van de intercommunale via de website, krant en facebook * Je draagt bij aan de administratieve taken binnen Interza
Wij vragen:
Functie administratief coördinator
Je bent administratief sterk en nauwkeurig, en hebt een oog voor (administratieve) efficiëntie * Je kan om met datasets en haalt hieruit vlot de nodige statistieken * Je communiceert vlot in de beide landstalen * Je beschikt over de vaardigheden om een team
te coördineren * Voor deze sleutelfunctie in de organisatie is een aantal jaren ervaring
essentieel * Je beschikt minimaal over een diploma bachelor in een relevante richting of
gelijkwaardig door ervaring
Functie medewerker klanten en communicatie
Je houdt ervan om mensen te helpen en om problemen op te lossen * Je drukt je vlot
uit in de beide landstalen, zowel mondeling als schriftelijk * Je bent vertrouwd met ICT
en je kan administratief nauwkeurig werken * Je beschikt minimaal over een diploma
middelbaar onderwijs
Wij bieden:
Een job met verantwoordelijkheid in een maatschappelijk relevante en werkomgeving
(voltijds of deeltijds) * Betaling volgens barema, ervaring kan in aanmerking genomen
worden * Maaltijdcheques, ecocheque, gratis hospitalisatieverzekering, bijkomende
pensioenverzekering, 33 vakantiedagen * Zelfstandigheid, vertrouwen en begeleiding
door ervaren collega’s
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hier dan?!
een bore-out.

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

Interesse?
Stuur je motivatiebrief met uitgebreid CV
vóór 17 mei naar jan.buysse@interza.be.
Meer detail vind je via de QR-code.
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Commerciële medewerker Roeselare
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Arcadel
voorklanten.
elk handling
een oplossing
op
maat zoekt
van onze
Onze probleem
klanten situeren
zich
opde
maat
van onze klanten.
Onze klanten
situeren zich
in
chemiesector,
automobielsector,
voedingssector,
in de chemiesector,
automobielsector,
voedingssector,
bouwsector
en nog zoveel
meer. Arcadel
bv bestaat
bouwsector
en nog
zoveel
meer.
Arcadel
bv bestaat
reeds
meer dan
30 jaar
maar
is sedert
enkele
jaren in
reeds meer
dan jong
30 jaar
maar
sedert
enkele
jaren in
handen
van een
team
datiseen
stevig
groeitraject
handen van
een jong
team
dat een stevig
groeitraject
neerzet.
Arcadel
is een
mensgerichte
organisatie
waarin
neerzet.
is een mensgerichte
organisatie
waarin
we
passieArcadel
aanwakkeren
en talent alle ruimte
geven
om
we passie
aanwakkeren
en talent
alleteruimte
geven om
open
te bloeien.
Om de verdere
groei
ondersteunen
openwe
teop
bloeien.
Om de
groei temedewerker
ondersteunen
zijn
zoek naar
eenverdere
commerciële
voor
zijn we
op zoektenaar
een commerciële medewerker voor
onze
kantoren
Roeselare.
onze kantoren te Roeselare.
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Geïnteresseerd? Stuur jouw motivatiebrief met cv en
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Plaats van tewerkstelling:
Plaats van- tewerkstelling:
LDCwood
Vergunningenstraat 7 - 8400 Oostende
LDCwood - Vergunningenstraat 7 - 8400 Oostende

Meer info en volledige
Meer info en volledige
vacaturebeschrijving:
vacaturebeschrijving:

OOSTERLINCK HOUTPRODUCTEN is een West-Vlaams
OOSTERLINCK
is een
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familiebedrijf
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hoofdzetel in WINGENE.
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Lokaal bestuur Pittem zoekt
Lokaal
bestuur
Pittem
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collega
(m/v/x):
nieuwe collega (m/v/x):
COÖRDINATOR RUIMTE
COÖRDINATOR
RUIMTE
statutair – voltijds
– B4-B5 - geïndexeerd
brutojaarsalaris

statutair – voltijds
- geïndexeerd
(B4– -B4-B5
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€ 34.732,95 brutojaarsalaris
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diploma van het hoger
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- technisch
voorkeur richting bouw
- technisch profiel,
bij voorkeur
Uiterste inschrijvingsdatum:
zaterdag
15 mei richting
2021 bouw
Uiterste inschrijvingsdatum: zaterdag 15 mei 2021
INTERESSE? Bijkomende informatie over de functie-inhoud en de
INTERESSE? Bijkomendekan
informatie
functie-inhoud en de
aanwervingsvoorwaarden
je vindenover
op de
www.pittem.be/vacatures.
aanwervingsvoorwaarden kan je vinden op www.pittem.be/vacatures.
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Voeg steeds de nodige bijlagen toe:
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Verplicht
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WERFRESERVE één jaar.
WERFRESERVE één jaar.

COMMERCIEEL
AFGEVAARDIGDE
COMMERCIEEL
AFGEVAARDIGDE
• sterke interesse voor houtproducten • wonend in West- of
• sterke interesse(ref.
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Oost-Vlaanderen
126 901)
Oost-Vlaanderen (ref. 126 901)

De uitdaging: Na een grondige inwerkperiode word je verantwoordelijk voor onze talrijke
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Profiel: • gedreven commercieel profiel met minstens initiële b2b-ervaring • autonome werker
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Aanbod: • een commerciële spilfunctie in een KMO met een stevige traditie en reputatie • een
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• een commerciële
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in een KMO metservice
een stevige
traditiemarktpositie
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groot aanbod
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een familiale
bedrijfscultuur
met korte communicatiekanalen
een stimulerend vast•salaris
+ maaltijdcheques
+ representatieve
bedrijfswagen.
• een stimulerend vast salaris + maaltijdcheques + representatieve bedrijfswagen.

Aanwerving exclusief begeleid
door
onze professionele
HR-partner.
Aanwerving
exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

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

Menen – Oostende
Menen – Oostende

TOERISME VLAANDEREN ZOEKT
EEN INTERNE BUSINESS OFFICER
Ligt toerisme in Vlaanderen je nauw aan het hart?
Versterk je graag mee de positieve kracht van
toerisme? Wil je daarbovenop graag aan het roer
staan van verschillende interne business hubs?
Dan is de vacature van Interne Business Officer bij
Toerisme Vlaanderen zeker iets voor jou!
Je stuurt de teamhoofden (hub coaches) van volgende hubs aan: Administratie, Financiën en Begroting, Mens en organisatie, IT en Facility, Juridische
dienst en Vastgoed.
Als Interne Business Officer maak je ook deel uit
van het directieteam, samen met de administrateurgeneraal, de themamanager en de organisatiemanager. Bij de uitoefening van je functie hou je
TOERISMEVLAANDEREN

rekening met de waarden van Toerisme Vlaanderen,
nl. passie, respect, verbinding en openheid.
Uw talent is belangrijker dan uw geslacht, gender,
afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische
ziekte. Stel u kandidaat en bouw mee aan het diverse
Vlaanderen van morgen!

OMDAT JE BEST
NIET MET EENDER WIE
IN ZEE GAAT.

Ben jij de Interne Business Officer
waar we naar op zoek zijn?
Kijk dan zeker op www.vlaanderen.be/vacatures
Daar vindt u meer informatie
over deze vacature terug.
SOLLICITEREN KAN TOT EN MET 7 MEI 2021.

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

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

Skylux is een succesvolle
en sterk groeiende familiale
onderneming waar alles
draait rond natuurlijk daglicht via het schuine en
platte dak. Zoveel mogelijk
gratis daglicht tot bij de
mensen brengen zit in ons
DNA. Skylux realiseerde een
omzet van € 82 miljoen en
telt 295 personeelsleden.
We hebben verschillende
binnen- en buitenlandse
vestigingen en zoeken als
marktleider in onze sector
voor onze vestiging in
Harelbeke een:

SALES DIRECTOR
 FUNCTIE: • Na een introductie- en opleidingsperiode neem je het commercieel beleid, de verkoop- en marketingstrategie onder je hoede • Je coacht en begeleidt zowel het externe en interne salesteam en bent zélf gedreven
genoeg om via actieve prospectie de klantenportefeuille verder uit te bouwen • Bij de commerciële onderhandelingen
heb je oog voor rendabiliteit en langetermijnrelaties • E-commerce, B2B en B2C hebben voor jou weinig geheimen
• Je opereert in nauw overleg met marketing in functie van groei en benefit. Door middel van doorgedreven
analyse kom je tot de essentie en neem je (resultaat)gerichte initiatieven • Daarnaast heb je voldoende technisch inzicht om mee te denken met accountmanagers en klanten. Je bent in contact met operations, finance en IT, en hebt oog
voor digitalisering van de salesorganisatie • Je rapporteert aan de algemene directie a.d.h.v. evaluatie, optimalisatie en
figures & forecasts. Je werkt samen met het directie- en managementteam aan de strategie en visie en je zorgt ervoor
dat deze verder uitgerold wordt binnen de afdelingen Sales en Marketing • In nauwe samenwerking met R&D wordt
na een grondig marktonderzoek een duidelijke scope vastgelegd voor toekomstige productinnovaties.

 PROFIEL: • Je hebt een hogere universitaire opleiding genoten en hebt relevante, aantoonbare commerciële
ervaring in multichannelverkoop • Je combineert technisch inzicht met commerciële flair en weet wat people- en
changemanagement inhoudt • Het is duidelijk dat je van vele markten thuis bent, bijvoorbeeld ook inzake
leadership, digitalisering en waardenbeleving. Je gaat 100% voor het behalen van jouw objectieven en bereikt
die met de nodige creativiteit, passie en inzet, systematische aanpak en gestructureerd communiceren met de
doelgroep • Je streeft naar méér, bent een communicatief en commercieel talent, een doorzetter, staat organisatorisch
Jobadvertenties
vind je zowel
sterk, hebt de nodige maturiteit en opereert flexibel • Naast Nederlands beheers je het Frans, het Duits en het Engels.

in dit weekendkatern als elke
werkdag verspreid in je krant.
INTERESSE? Stuur je cv met motivatie naar salesdirector@skylux.be
En natuurlijk
op Jobat.be.
80 64.
Meer info nodig? Bel naar 056 22

Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van jouw kandidatuur.

Blankenberge
WERFT AAN

DIENSTHOOFD BELASTINGEN, CONCESSIES,
VERZEKERINGEN EN RECHTSGEDINGEN
(A1a-A3a)
VOLTIJDS - IN STATUTAIR VERBAND
Als diensthoofd sta je in voor de leiding en coördinatie van de
dienst Belastingen, Concessies, Verzekeringen en Rechtsgedingen.
Samen met je team streef je ernaar om de vooropgestelde
doelstellingen te bereiken. Je staat onder meer in voor de opmaak
en de opvolging van gemeentelijke belastingsreglementen, de
opmaak van concessie-, pacht- en huurovereenkomsten en het
beheer van de verzekeringsportefeuille.
Solliciteer vóór 16 mei 2021 via
www.blankenberge.be/vacatures

Maak het verschil
Vzw De Kringloopwinkel Deltagroep is een maatwerkbedrijf, dat
samen met vzw’s Mobiel en Constructief de Deltagroep vormt.
Dankzij de inzameling en verkoop van tweedehandsgoederen
willen wij het verschil maken op het vlak van duurzaamheid en
van sociale tewerkstelling voor onze 300 medewerkers.
Voor hen maakt werk verschil, zonder onderscheid.
Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar:

REGIOVERANTWOORDELIJKE KRINGLOOPWINKELS (M/V)

MARKETING & COMMUNICATIE MEDEWERKER (4/5) (M/V)

FACILITY MANAGER DELTAGROEP (M/V)

WERKLEIDER MAGAZIJN EN WERKLEIDER VLINDERER (M/V)

(WiVi)

De snelste weg naar
een job in de publieke
of non-profit sector.
WERFT AAN: bekwame en gemotiveerde
PLAATSLAGER met kennis en ervaring op richtbank.
MONTEUR AUTORUITEN met ervaring
Vaste betrekking. Goede verloning.
Kennis Nederlands is een pluspunt.
Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE
0475/24.25.19 - 0476/58.81.38.

Wil je mee het verschil maken?
Meer info over deze vactures
op www.deltagroep.be
en via 056/23 29 43
Solliciteer via vacature@deltagroep.be

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


Donderdag is de nieuwe maandag
Nu de vaccinatieprogramma’s wereldwijd op gang komen, bekijken bedrijven en
werknemers hoe een werkweek eruit zal zien in een wereld na de pandemie.
Donderdag lijkt maandag te vervangen als de dag waarop de meeste mensen op kantoor willen werken. Dat blijkt
uit de eerste bevindingen bij softwarebedrijf Salesforce,

Salesforce lijkt geen uitzondering. Uit een onderzoek bij
250 beursgenoteerde bedrijven in het Verenigd Koninkrijk,
in opdracht van flexkantoorspecialist IWG, moet blijken

dat in mei wereldwijd een aantal kantoren heropent. In
eerste instantie gaat het daar om een vrijwillige terugkeer van gevaccineerde groepen. Vervolgens heropenen

dat driekwart van hen een zogenaamd hybride werkmodel
plant van zowel werken thuis als op kantoor. De andere
kwart wil terug naar de klassieke kantooraanpak. Al is ook

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


Donderdag is de nieuwe maandag

kantoren geleidelijk van 20 procent tot 75 en uiteindelijk dat laatste nog niet voor meteen. Slechts 13 procent verNu
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met de collega’s. hoe een werkweek eruit zal zien in
een
vijfdaagse
werkweek
kantoor. (WiVi)
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Jij bent de

OPERATOR
die wij zoeken.

Milieu- en
duurzaamheidsambtenaar

CHECK

Donderdag lijkt maandag te vervangen als de dag waar-

Het stadsbestuur van Halen
gaat over tot de aanwerving,
met aanleg van een
wervingsreserve, van een:

www.asap.be/
nl/jobs/operator

natuurlijk
nauwkeurig.
keer van gevaccineerde groepen. Vervolgens
kwart schriften
wil terug
naar de
kantooraanpak. Al is ook
niveauheropenen
B1-B3 – voltijds
(38/38)
–klassieke
contractueel
Technisch Assistent Chau�feur/Machinist
kantoren geleidelijk van 20 procent tot 75 en uiteindelijk dat laatste nog niet voor meteen. Slechts 13 procent verTechnische dienst • niv. D1-D3 • contractueel • onbepaalde duur

• Je voert diverse opdrachten uit met verschillende voertuigen en/of
100
capaciteit. Dit vooralvoor:
om er samen te werken
wacht dat hun personeel tegen eind 2021 terugkeert naar
Jeprocent
bent verantwoordelijk
graafmachines, voornamelijk voor wegeniswerken. • Je wordt ingezet
met
de collega’s.
een vijfdaagse
werkweek op kantoor.
(WiVi)
• het
klantvriendelijk verlenen van advies inzake milieu-,
natuur-, dierenwelzijns-,
en duurzaamvoor papierophalings- en strooidiensten (mogelijk buiten de normale
werkuren) en je rijdt met de borstelwagen. • Je rapporteert aan de
heidszaken;

• de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Hechtel-Eksel;
• het onderhouden van het vergunningen-,
meldingen-,
klachtenen machtigingenregister;
Hechtel-Eksel
zoekt
een (m/v/x):
• het actief deelnemen aan commissies en proactief controleren in het kader van VLAREM.

Milieu- en
duurzaamheidsambtenaar

Proﬁel: je beschikt over een bachelordiploma, een rijbewijs B en slaagt in een examen.

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

Aanbod voor de functies:
Ben jij iemand die verantwoordelijkheid durft nemen, die met toffe collega’s wil werken, in een
Je
bent verantwoordelijk
voor:
organisatie
die je opleidingsmogelijkheden,
een gunstige werk- en verlofregeling met een correcte
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voordelen
zijn we
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Meer weten? De functiekaarten, selectieprocedures en aanwervingsvoorwaarden vind je terug op
•
de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen
van de gemeente
Hechtel-Eksel;(011 73 01 48 www.hechtel-eksel.be/vacatures.
Meer info kan je bekomen
bij de personeelsdienst
personeelsdienst@hechtel-eksel.be).
•
het onderhouden van het vergunningen-, meldingen-, klachten- en machtigingenregister;
•
het actief deelnemen
aanwww.hechtel-eksel.be/vacatures
commissies en proactief controleren
in hetjekader
van VLAREM.
Interesse?
Solliciteer via
of bezorg
kandidatuur,
samen met je
cv en kopie van het gevraagde diploma, door persoonlijke afgifte met ontvangstbewijs of door een
Proﬁ
el: je beschikt
overgericht
een bachelordiploma,
een
rijbewijs B enenslaagt
in een examen.
aangetekend
schrijven
aan College van
burgemeester
schepenen,
Don Boscostraat 5,
3940 Hechtel-Eksel en dit uiterlijk op 20 mei 2021.
Aanbod voor de functies:
Ben jij iemand die verantwoordelijkheid durft nemen, die met toffe collega’s wil werken, in een
organisatie die je opleidingsmogelijkheden, een gunstige werk- en verlofregeling met een correcte
verloning en extralegale voordelen biedt? Dan zijn we naar jou op zoek!
Meer weten? De functiekaarten, selectieprocedures en aanwervingsvoorwaarden vind je terug op
www.hechtel-eksel.be/vacatures. Meer info kan je bekomen bij de personeelsdienst (011 73 01 48 personeelsdienst@hechtel-eksel.be).

NOORDERHART ZOEKT

bevlogen collega’s

Interesse? Solliciteer via www.hechtel-eksel.be/vacatures of bezorg je kandidatuur, samen met je
cv en kopie van het gevraagde diploma, door persoonlijke afgifte met ontvangstbewijs of door een
aangetekend schrijven gericht aan College van burgemeester en schepenen, Don Boscostraat 5,
3940 Hechtel-Eksel en dit uiterlijk op 20 mei 2021.

voor het Mariaziekenhuis:
→ Verpleegkundige oncologie
→ Apotheekassistent
→ Verpleegkundige
(met administratieve skills)
palliatieve eenheid
→ Controller
→ Ergotherapeut
voor Revalidatie & MS:
→ Hulpkok
→ Medewerker sociale dienst
→ Logistiek assistent
→ MS-verpleegkundige
patiënten- en pharmatransport
→ Neuropsycholoog
→ Medewerker sociale dienst
→ Projectmedewerker bouw
voor het Mariaziekenhuis:
→ Verpleegkundige oncologie
→ Apotheekassistent
→ Verpleegkundige
(met
skills)
palliatieve eenheid
MEERadministratieve
INFO?
Voor
een
uitgebreide
jobomschrijving
of
meer
info over Noorderhart,
→ Controller
kan
je
steeds
terecht
op
www.noorderhart.be.
→ Ergotherapeut
voor Revalidatie & MS:
→ Hulpkok
→ Medewerker sociale dienst
→ Logistiek assistent
→ MS-verpleegkundige
patiënten- en pharmatransport
→ Neuropsycholoog
→ Medewerker sociale dienst
→ Projectmedewerker bouw

NOORDERHART ZOEKT

bevlogen collega’s

MEER INFO?

Voor een uitgebreide jobomschrijving of meer info over Noorderhart,
kan je steeds terecht op www.noorderhart.be.

werkcoördinator van de technische dienst.
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4 jaar relevante beroepservaring als chau�feur/machinist • Slagen in
een aanwervingsexamen • In het bezit zijn van een geldig rijbewijs C
(opleiding vakbekwaamheid).

Technisch Assistent Chau�feur/Machinist
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www.halen.be

Toelatingsvoorwaarden: • Lichamelijk geschikt zijn • Een gedrag
hebben dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie
• Voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten • De burgerlijke en
politieke rechten genieten • Kennis hebben van het Nederlands
Aanbod: • Geïndexeerd brutomaandloon: min. € 1.929,61 - max.
€ 3.003,23 (voltijds) • Maaltijdcheques van € 8 • Hospitalisatieverzekering • Mogelijkheid tot toekenning van 10 jaar functierelevante
anciënniteit uit de privésector of uit een zelfstandige activiteit
INTERESSE? Stuur je kandidatuur samen met je cv uiterlijk op 15 mei
2021 naar het College van burgemeester en schepenen, Markt 14, 3545
Halen, geef ze af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het stadhuis
of mail alles naar personeelsdienst@halen.be. Onvolledige of te laat
aangekomen kandidaturen komen niet in aanmerking. Contacteer de
personeelsdienst voor meer info over de functie.

www.halen.be

Twee professionele zorginstellingen
in het zorglandschap van Pelt.
Het Mariaziekenhuis en Revalidatie & MS slaan
samen hun vleugels uit onder hun nieuwe naam
Noorderhart. Want onder hun vleugels zit je goed.
Meer dan 1400 medewerkers creëren elke dag
opnieuw een warm nest voor patiënten en voor
elkaar. Samen zorgen ze voor excellente zorg in
een
dynamische,
verbindende
omgeving.
Twee
professionele
zorginstellingen

in het zorglandschap van Pelt.

Het Mariaziekenhuis en Revalidatie & MS slaan
samen hun vleugels uit onder hun nieuwe naam
Noorderhart. Want onder hun vleugels zit je goed.
Meer dan 1400 medewerkers creëren elke dag
opnieuw een warm nest voor patiënten en voor
elkaar. Samen zorgen ze voor excellente zorg in
een dynamische, verbindende omgeving.

Werken bij
SYNTRA Limburg

Provincie Limburg zoekt
dynamische medewerkers!
projectmanagers be-MINE PIT
beleidsadviseur Economie Retail
coördinatoren Merkenstrategie en Communicatie
(Bokrijk en Dommelhof )
- Masterdiploma
- Contractueel – voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 170,07 en maximum 5 252,02 euro

coördinerend GIS-expert

Vacatures

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 vijf
campussen in Limburg: Genk, Hasselt,
Maaseik, Pelt en Westerlo.

- Masterdiploma met minimum 2 jaar ervaring GIS
- Contractueel – voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 3 170,07 en maximum 5 252,02 euro

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 maattrajecten en tenders. Je specialiseert je in technische &
verplichte opleidingen.

Account manager

juridisch-administratief medewerker

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.

- Bachelordiploma rechtspraktijk
- Contractueel – voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 2 509,94 en maximum 4 229,17 euro

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

meewerkend ploegbaas Logistiek (Bokrijk)
- 3 jaar relevante beroepservaring
- Contractueel – voltijds
- Brutomaandwedde: 2 451,91 en maximum 3 452,98 euro

3 redenen om
docent te worden

Ons aanbod

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.

Flexibele werkuren voor een perfecte privé-werkbalans
35 vakantiedagen
Aantrekkelijke pensioenregeling
Maaltijdcheques
Gratis hospitalisatieverzekering
Stimulansen voor duurzaam woon-werkverkeer
Opleidingsmogelijkheden

1. Je geeft les vanuit je eigen vakkennis

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

Geen eindeloze theorie bij SYNTRA. Onze
opleidingen zijn praktijkgericht. Daarom
zoeken we docenten die een echte
krak zijn in hun vak.
2. Een stabiele bijverdienste
Als docent geniet van je van stabiele lesopdrachten. Interesseert de bedrijfswereld
je? Dan kan je zelfs als trainer voor SYNTRA
business aan de slag.

Is één van deze jobs op jouw lijf geschreven?

3. Deel van een ondernemende organisatie

Stel je dan uiterlijk 17 mei 2021 kandidaat via het sollicitatieformulier op
www.limburg.be/vacatures. Vergeet niet jouw motivatiebrief, cv en een kopie
van je diploma toe te voegen.

Je komt terecht in een gemotiveerde en
ondernemende organisatie. We voorzien
interne docentenopleidingen en de
modernste lesinfrastructuur.

Ontdek je job bij de provincie Limburg!
Wil je samenwerken met toffe collega’s? Sta je met plezier Limburgers te woord?
Wil je groeien in je functie? Wil je een stempel drukken op Limburg? Dan is werken
bij de provincie Limburg of één van haar instellingen zeker iets voor jou.
We selecteren op basis van je competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht,
etnische afkomst, geloof, fysieke beperking of nationaliteit.

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
BE-3500 Hasselt

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

Product Developer - technische
& verplichte opleidingen

- Bachelordiploma
- Contractueel – voltijds
- Brutomaandwedde: minimum 2 509,94 en maximum 4 229,17 euro

#limburgbevacatures
www.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.

Vacatures

expert GIS (Mobiliteit)
deskundigen Personeel (Dommelhof en
Provinciehuis)

-

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

limburg.be/vacatures

Word jij onze
volgende docent?
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
Ontdek meer vacatures op de website
en stel je kandidaat via:
HR@syntra-limburg of surf naar
syntra-limburg.be/vacatures.

Het stadsbestuur van Bree gaat over
tot de aanwerving en de aanleg van
een werfreserve van 2 jaar voor een:

Deskundige bouwen en wonen
Bv - 38u - contractueel

Functie: • Je verzekert een kwaliteitsvolle administratieve en informatieve dienstverlening
inzake ruimtelijke ordening. • Je begeleidt architecten en ontwerpers, motiveert ontwikkelaars
en particuliere bouwheren om omgevings- en woonkwaliteit voorop te stellen en je adviseert
het College van burgemeester en schepenen hierin. • Je staat in voor een zorgvuldige
voorbereiding, beoordeling, opvolging en afhandeling van omgevingsvergunningsdossiers.
• Je werkt in een team van omgevingsambtenaren die elkaar ondersteunen, elk vanuit hun
expertise.
Profiel: • Je hebt een bachelordiploma (of daarmee gelijkgesteld). • Je hebt affiniteit met
kwaliteitsvolle ruimten (zowel bebouwd als onbebouwd) en beeldkwaliteit. • Je kan een
visie ontwikkelen over ruimtelijke kwaliteit en over de inpassing van bouwprojecten in de
bestaande omgeving. Je hebt het vermogen om hierover een sluitende argumentatie op te
bouwen. • Affiniteit met bouwkundig erfgoed is een pluspunt. • Je bent communicatief sterk.
• Je hebt een goed ruimtelijk inzicht.

Oudsbergen,
sites in Frankrijk
en Polen

Prijzen in
innovatie en
sustainability

± 500
werknemers

± 100 mio
omzet

1954

VELDEMAN GROUP is topspecialist in de ontwikkeling, productie en distributie van hoogwaardige slaapsystemen, die zowel onder de eigen merknaam Velda als voor private labels de brede vraag naar slaapcomfort
beantwoorden. Daarnaast produceert VELDEMAN op ambachtelijke wijze luxezitmeubelen en worden zelfs
totale projectinrichtingen voor bedrijven en hotels aangeboden. Met de huidige export naar 17 landen is het
internationale succes van VELDEMAN nog niet toe aan een hoogtepunt, want ook in het Verre Oosten en China
zijn de eerste stappen gezet. Duurzaamheid is de rode draad in het ondernemerschap van deze groep. Niet
alleen is het productieproces gebaseerd op ecologische en circulaire principes, ook in menselijke relaties geldt
de duurzaamheidsgedachte door het streven naar langetermijnrelaties.
Voor het groeiende winkelnetwerk van strategische partner Maison de la Literie zoeken we een:

Customer Service Officer Franse markt
Functie en verantwoordelijkheden
1.
2.
3.
4.
5.

Optreden als eerste aanspreekpunt voor de Franse klanten, door correcte en tijdige informatiedoorstroming
Ingeven en verwerken van orders met aandacht voor speciale acties
Opvolgen van leveringen en bewaken van leverafspraken
Behandelen, regelen en opvolgen van klachten
Intensief overleggen en samenwerken met het salesteam en de productiesite in Frankrijk en rapporteren
aan de afdelingsverantwoordelijke interne verkoop

Gewenste kwalificaties

Aanbod: • Uitgebreid pakket extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, gunstig verlofstelsel, mogelijkheid tot thuiswerk en
fietsvergoeding. • Overname van maximaal 10 jaar anciënniteit (in een relevante functie).

Eerste ervaring met interne
sales/klantendienst

Er wordt een preselectie gemaakt op basis van jouw affiniteit met ruimte/omgeving/... Dit toon
je aan in je motivatiebrief en cv. Als je voldoet aan de voorwaarden, word je uitgenodigd voor
de eerste proef die zal plaatsvinden op zaterdag 5 juni 2021. Het juiste tijdstip krijg je later
meegedeeld.

Commerciële
mindset

Zeer goede
kennis Frans

Ervaring
met SAP/ERP

Communicatief

Administratief
nauwkeurig

Enthousiast

Afﬁniteit
met Frankrijk

Stressbestendig

(telefoon-mail
F-NL)

Wat heeft VELDEMAN GROUP u te bieden?

Meer info? Meer informatie over deze vacature en het inschrijvingsformulier
vind je op www.bree.be.
Interesse? Bezorg uiterlijk op 15 mei 2021 het inschrijvingsformulier samen met
je sollicitatiebrief, uitgebreid cv en een kopie van je diploma aan het College van
burgemeester en schepenen, Vrijthof 10, 3960 Bree (de poststempel geldt als
bewijs) of mail alles naar evelien.boonen@bree.be.

www.bree.be

VACATURE
De gemeente Leopoldsburg
werft aan (m/v):

JEUGDWERKER

C1-C3 – contractueel – deeltijds 19/38 – (met de aanleg van een wervingsreserve)
Functie: je ondersteunt de inhoudelijke werking van de jeugddienst door het
professioneel organiseren en opvolgen van diverse activiteiten voor kinderen
en jongeren. Hierbij staat de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke
participatie van de doelgroep centraal. Je neemt taken op in functie van de
dienstverlening naar en de ondersteuning van organisaties en jongeren.
Je rapporteert aan de jeugdconsulent.
Profiel: je bent flexibel binnen de contracturen (19/38). Ervaring met werken
met kinderen en jongeren is een pluspunt. Je bent in het bezit van een diploma
middelbaar onderwijs (of daarmee gelijkgesteld).

Gevarieerde
functie in
leuk team

Familiale
sfeer, lage
drempels

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 u.

Richt je kandidatuur met vermelding van je motivatie, het vereiste diploma en/of
attest, schriftelijk en aangetekend, met recent cv uiterlijk op 15 mei 2021 aan het
college van burgemeester en schepenen, personeelsdienst, Koningin Astridplein
37, 3970 Leopoldsburg. Je mag je kandidatuur ook met de vereiste stukken tegen
ontvangstbewijs afgeven aan de centrale onthaalbalie van het gemeentehuis
tijdens de openingsuren (zie www.leopoldsburg.be).
Solliciteren onder dezelfde voorwaarden via e-mail mag ook op
sollicitaties@leopoldsburg.be. Er is een functiebeschrijving beschikbaar
die kan worden geraadpleegd op www.leopoldsburg.be/vacatures.
Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Bart Froeyen:
T 011 34 92 15 of bart.froeyen@leopoldsburg.be.

Breed
salarispakket

Aanwerving exclusief
begeleid door

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

Gezocht: m/v/x
vol hernieuwbare
energie
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 KLIMAAT
Graad Bv – voltijds – contractueel

Profiel

Als deskundige pak je de klimaatuitdagingen
bij stad Bilzen met beide handen aan.
Vanuit je passie voor het werkveld weet je
beleidsdoelstellingen en projecten te realiseren
inzake milieu, klimaat, energie en duurzaamheid.
Als lokaal klimaatambassadeur werk je samen
met verschillende interne en externe actoren,
waarbij je kansen voor vernieuwingsgerichte
regionale en lokale klimaatprojecten opspoort.

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.

Voor bovenstaande functie gelden er algemene toelatingsvoorwaarden en
moeten de kandidaten slagen in een selectieprocedure. Naast een passende
verloning, maaltijdcheques, fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering
kan beroepservaring in de privésector of als zelfstandige worden toegekend als
die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt
aangesteld (met een maximum van 6 jaar). Voor deze functie wordt tevens een
wervingsreserve van 1 jaar aangelegd.

KANDIDAATSTELLING

Bijzondere
verlofregeling

Solliciteren kan tot uiterlijk 10 mei 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.

Om deze organisatie aan te sturen en de strategische plannen voor de volgende decennia vorm te geven, zoeken we een

Managing Director
Functie en verantwoordelijkheden

Stainless Steel Service Center
BV/SRL

Member of the Amari Family

Heusden-Zolder
20 à 25 miljoen euro
omzet
20 medewerkers
1989
www.contisteel.be

CONTISTEEL staat al meer dan 30 jaar
voor deskundigheid in roestvrij staal
(RVS). Dankzij hun innovatieve machinepark met knip-, slit- en slijplijn kunnen ze
het RVS in alle mogelijke afwerkingen en
in alle maten en gewichten aanbieden.
Dit maatwerk bezorgde CONTISTEEL
talloze actieve klanten in verschillende
sectoren in België en de buurlanden,
waaronder de bouw, chemie, farma,
tankbouw, voeding en auto-industrie.
CONTISTEEL garandeert ook snelle
leveringen en korte levertermijnen, of het
nu over producten op voorraad of op
afroepbasis gaat. De belangrijke rode
draad in elk van hun samenwerkingen?
Klantgerichte communicatie.

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

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

Behalen van productiedoelstellingen met een optimale bezetting van mensen en middelen
Uitzetten van de strategie in functie van verbreding/uitbreiding van producten, activiteiten of marketing (bv. e-commerce)
Aankopen van RVS en volgen van leveranciers, voorraad en marktevoluties
Aansturen van het salesteam
Algemeen management in dagelijks bestuur met controller en magazijn- en productieverantwoordelijke
Coachen van het team als verbindingspersoon tussen mensen en afdelingen

Gewenste kwalificaties
Hogere opleiding, bij voorkeur ingenieur

Min. 10 jaar ervaring
als leidinggevende en
met aankoop/verkoop
Ervaring in de
metaalverwerkende sector

Kennis RVS
- Aluminium Markt begrijpen

Commercieel

Serviceminded

Onderhandelen

Goede kennis Frans

Besluitvaardigheid

Snel
schakelen

Wat heeft CONTISTEEL u concreet te bieden?
Eindverantwoordelijkheid

Beslissingsvrijheid i.s.m. DB

Loyaal en
ervaren team

Ruim
salarispakket

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

Nieuwbouw
(hal en kantoren)

Aanwerving
exclusief
begeleid door

Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

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

Sales Engineer

Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant
Functie en verantwoordelijkheden

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

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

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

1.
2.
3.
4.
5.

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

Technische ba/ma met
ervaring in industriële
elektriciteit

Relatiebouwer

Commerciële
b2b-ervaring

Resultaatgericht

Oplossingsgericht

Grondige kennis
elekriciteit/elektrotechniek

Ambitieus

Enthousiast

Netwerken

Wat heeft EPA NV u concreet te bieden?
Boeiende
projecten

Bijscholing
nieuwste
technologieën

Aantrekkelijk
salarispakket
met firmawagen

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

Open en
snelle
communicatie

Ondernemend
team

Aanwerving
exclusief
begeleid door

Werken aan welzijn?

Tessenderlo maakt werk van een geïntegreerd welzijnsbeleid.
Vanuit een sterk dienstenaanbod (kortverblijf en woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, thuiszorgdiensten,
mindermobiele centrale, mantelzorgtoelagen, maaltijden aan huis,
personenalarm) zorgen we voor het welzijn van de ouderen in onze
gemeente. Hiervoor zijn we op zoek naar twee nieuwe collega’s.

AFDELINGSHOOFD WELZIJNSCAMPUS
niveau Av • contractueel • voltijds (38/38) • brutomaandsalaris van
min. € 3.170,07
Je staat samen met partners en het lokaal bestuur in voor de ontwikkeling, coördinatie en opvolging van de
Welzijnscampus. Zo vorm je de schakel tussen het beleid en de diensten en de diverse interne en externe
actoren. Je combineert een masterdiploma (of gelijkwaardig) met min. 4 jaar leidinggevende ervaring.

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (GEZINSZORG)
niveau Bv • contractueel • halftijds (19/38) • brutomaandsalaris van
min. € 2.509,94
Als verantwoordelijke voor de Gezinszorgdiensten geef je leiding aan een team van thuisverzorgenden
en geef je mee vorm aan de visie en de realisatie van gezins- en ouderenzorg. Je hebt minstens een
diploma sociaal-agogisch werk als maatschappelijk assistent* of een bachelor sociale gezondheidszorg*
(*of gelijkgesteld).

Wat bieden wij?
Ons aanbod wordt telkens aangevuld met
maaltijdcheques (€ 8), verplaatsingsvergoeding
fiets/te voet/openbaar vervoer,
hospitalisatieverzekering na 1 jaar, een gunstig
verlofstelsel en mogelijke verrekening van max.
15 jaar relevante ervaring uit de privésector.
Hoe solliciteer je?
Solliciteer t.e.m. 22 mei 2021 via
ccselect.probisgroup.be/vacatures.
Daar vind je ook de functiebeschrijving en
aanwervingsvoorwaarden terug.
Meer info: jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.

OPERATIONS DIRECTOR BELGIUM

Young potential met ambitie

De uitdaging: • Je stuurt de operationele activiteiten in de Belgische plant van de ANL-groep
aan om een efficiënte en doeltreffende werking te waarborgen en de operationele doelstellingen
te realiseren • Je bent verantwoordelijk voor de operationele aspecten van het productie- (tooling,
thermoforming en extrusie) en onderhoudsproces • Je formuleert en ontwikkelt strategieën en
beleidslijnen voor deze operationele activiteiten • Je stuurt een groep aan van ± 200 mensen en
je moedigt de samenwerking tussen de teams en afdelingen aan • Je optimaliseert procedures,
systemen en kwaliteitsnormen • Je werkt mee aan een coherent veiligheidsbeleid en aan de
implementatie hiervan • Je volgt de kwaliteit en de efficiëntie van de afdelingen op aan de hand
van KPI’s en neemt indien nodig correctieve acties • Je bent verantwoordelijk voor het budget, je
formuleert investeringsvoorstellen en evalueert verbeteringsprojecten

De kennismaking
ANL Packaging in Wellen ontwikkelt
en produceert gethermoformeerde
kunststofverpakkingen op maat, zowel
voor de food- als de non-foodsector. Het
bedrijf verwerkt gerecycleerd materiaal
tot een 100% recycleerbare verpakking
en voert zo een duurzaam ecologisch
beleid. Met productiesites in België,
Frankrijk en Polen geniet ANL een
vooraanstaande positie op de Europese
verpakkingsmarkt. Hiertoe wordt
gebruik gemaakt van de modernste
technologie op het gebied van extrusie,
thermoforming en recycling. In functie
van hun groeistrategie werd er recentelijk
volop geïnvesteerd in de uitbreiding van
het machinepark. Bij ANL Packaging
werken vandaag ruim 400 medewerkers.
Voor de vestiging in Wellen zijn we voor
hen op zoek naar een:
www.anlpackaging.com

De perfecte match: • Master werk- en denkniveau in een technische richting • Ruime ervaring
in een leidinggevende functie binnen een productieomgeving • Kennis van kunststoffen en
kunststofverwerking is een meerwaarde • Rasechte peoplemanager • Vertrouwd met de laatste
evoluties en technieken binnen manufacturing (o.a. Lean, 6 Sigma, OEE ...) • Teamplayer met
sterke communicatieskills • Communicatief sterk zowel in het Nederlands als het Engels (Frans of
Duits is een pluspunt)
Het aanbod: • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een innovatief bedrijf
• Je komt terecht in een sterk bedrijf met veel aanwezige expertise en knowhow • Aantrekkelijk
remuneratiepakket inclusief extralegale voordelen

Meer info? Contacteer Philippe Nelissen op 011 30 35 00

www.motmansenpartners.be

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

DIRECTEUR MARKETING &
COMMUNICATIE (PROJECTONTWIKKELING)

De kennismaking

Visie, highlevelbranding en performance marketing

Kolmont is een groeiende
en ondernemende
projectontwikkelaar en
vastgoedinvesteerder. Ze creëren
het vastgoed van overmorgen,
met strategische binnenstedelijke
locaties die mee vormgeven
aan de stad van de toekomst,
maar ook met woon-, werk- en
beleefprojecten in de stadsrand.
De ambities van Kolmont reiken
ver. De bedoeling is om hun
positie als topspeler te bevestigen
en verder te groeien in het hogere
middensegment in de Vlaamse
Ruit. Om deze ambitie te helpen
realiseren, zijn we voor hen
op zoek naar een gedreven en
ondernemende:
www.kolmont.com

De uitdaging: • Vertaling van het businessplan naar een performant marketing- en communicatieplan, in nauw overleg met de salesdirecteur (online en offline, above en below the line, outbound
en inbound) • De missie: een goede balans tussen klant- en salesgerichtheid • Uitwerking van een
highlevelmerkidentiteit en -merkpositionering, op corporate en projectniveau • Keuze van de juiste
aanpak online en offline, in nauw overleg met de algemeen directeur en salesdirecteur • Bepaling,
opvolging, analyse en bijsturing van de marketing-KPI’s • Analyse van conversieratio’s en rendabiliteit en bijsturing waar nodig • Woordvoerderschap corporate en projecten • Intelligent beheer van
het marketingbudget (strategische budgettering en controlling) • Coaching en aansturing van een
team van 3 gedreven medewerkers (offline projectmanager, online projectmanager en assistent)
• Lid van het directieteam en rapporteren aan de CEO en aan de eigenaar
De perfecte match: • Opleiding richting marketing (en/of krachtig gegroeid vanuit ervaring)
• Min. 5 jaar relevante ervaring, idealiter in de vastgoedsector • Aantoonbare ervaring met
performance marketing, metrics, leadgen en dashboarding • Stevige ruggengraat, snel van
oppakken, vlot in communicatie (mondeling en schriftelijk), weerbaar en veerkrachtig • Flexibel
in functie van de werkdruk
Het aanbod: • Boeiende en afwisselende functie in een esthetische en dynamische context
• Snelle en groeiende organisatie • Competitief salaris • Fun

Meer info? Contacteer Jorinde Gijbels op 011 30 35 00

www.motmansenpartners.be

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

Trappen Laenen
te Heusden-Zolder zoekt

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

TECHNISCH TEKENAAR
AUTOCAD 2D
• Studies in een technische richting of
gelijkwaardig door ervaring
• Ervaring met Autocad 2D
• Sterk technisch inzicht
• Zelfstandig werken
• Samenwerken als hecht team
• Aantrekkelijk salaris
Meer weten? Bel 011/33 10 19 Ma-Vrij
9-17u en kijk ook op Jobat.be
www.trappenlaenen.be

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.

PRODUCTIEMANAGER MENGHAL

Peoplemanager met technische aanleg en hands-on
De kennismaking
Datwyler, gelegen in Alken, behoort tot een
internationale groep met ruim 20 vestigingen en meer
dan 7.000 medewerkers. Het bedrijf richt zich op
hoogwaardige elastomeercomponenten en bekleedt
leidende posities in aantrekkelijke wereldwijde
markten zoals gezondheidszorg, mobiliteit, olie & gas
en food & beverage. De groep voert technologisch
leiderschap hoog in het vaandel. De vestiging in
Alken telt ondertussen 834 medewerkers, maar blijft
groeien. Zo bieden zij vandaag o.a. 2 functies aan:
www.datwyler.com

De uitdaging: • Je bent verantwoordelijk voor het beheer, de ontwikkeling en de planning van de productieafdeling
• Je zorgt voor de realisatie van de vooropgestelde jaarobjectieven • Je bent een peoplemanager die medewerkers als
geen ander weet te motiveren • Je begeleidt een team van ca. 50 mensen en stuurt 1 assistent en 4 crewleaders aan
• Als een echte ondernemer trek je interdepartementale projecten (o.a. kwaliteitsverbetering) en je bent binnen de afdeling
het centrale aanspreekpunt bij vragen of problemen • Je begeleidt proactief ontwikkelingen, procesverbeteringen en
projecten en vanuit je expertise treed je op als vertegenwoordiger van de afdeling • Je werkt nauw samen met de collegaafdelingshoofden • Je rapporteert aan de Senior Manager Production
De perfecte match: • Masterdiploma, technische of wetenschappelijk en een 10-tal jaar relevante ervaring, waarvan
5 jaar leidinggevend • Ervaring in een GMP-productieomgeving is een must • Je getuigt van een sterke persoonlijkheid
en als leider ben je integer en stressbestendig • Ondernemerschap, leergierigheid en flexibiliteit typeren je, je bent sterk
organisatorisch en probleemoplossend • Je bent een uitstekende communicator en beschikt over een goede talenkennis
(NL + EN) • Je hebt een positieve ingesteldheid en bent zeer quality- en safety-minded

PAYROLL EXPERT

Een echte positivo die oplossingsgericht te werk gaat
De uitdaging: • Je verzorgt de salarisadministratie van a tot z en verzekert zo een tijdige en correcte uitbetaling volgens
de wettelijke vereisten en bedrijfsrichtlijnen • Je bent het interne aanspreekpunt voor alle hr-gerelateerde vragen • De
bestaande processen en systemen neem je kritisch onder de loep • Op termijn kan je deze rol combineren met die van
HR Business Partner • Je maakt deel uit van een 4-koppig team en rapporteert aan de HR Payroll Manager
De perfecte match: • Je beschikt over een Bachelor denkniveau en kan een 5-tal jaar ervaring voorleggen met
loonverwerking • Je hebt een grondige kennis van de Belgische sociale wetgeving • Je bent vertrouwd met MS Office en
het gebruik van tijdsregistratie/payroll systemen • Je hebt een sterk leervermogen, ontwikkelde analysevaardigheden en
bent cijfermatig ingesteld • Je bent een communicatieve teamspeler, die zelfstandig bepaalde aspecten kan realiseren
• Je beschikt over een goede talenkennis (NL + EN)
Het aabod voor deze functies: • Bij Datwyler Belgium kom je terecht in een gezond en groeiend bedrijf, waar er aandacht
is voor persoonlijke ontwikkeling • Je werkt in een filevrije omgeving in een dynamisch en gedreven team • Je kan rekenen
op een aantrekkelijke verloning, aangevuld met een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen

Meer info? Contacteer Jos van Schyndel of Julie Oris op 011 30 35 00
www.motmansenpartners.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

STAD & OCMW

GENK

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

INFORMATICUS SOLLICITEREN T.E.M. 16 MEI 2021
DE UITDAGING

Ter ondersteuning van onze groei in
nationaal en internationaal transport zoeken we:

COMMUNICATIEVE TRANSPORTPLANNER
PUNCTUELE ORDER ENTRY MEDEWERKER
Wij bieden een aangename, dynamische werksfeer,
een aantrekkelijk loonpakket in een familiebedrijf
met 75 jaar ervaring in transport en warehousing.
Meer info kan je vinden op www.jacobs-logistics.be.
Interesse?
Solliciteer dan via info@jacobs-logistics.be
of bel naar 0475 420 193.

since

since

We wensen ons dynamisch IT-team te versterken met een gemotiveerde IT-medewerker in het domein van “applicatiebeheer” en die instaat voor geautomatiseerde
installaties van software, patches en upgrades mét aandacht voor performantie
en schaalbaarheid. Concreet werk je mee aan de “packaging en deployment” van
diverse software, alsook het onderhoud (patching) op Windows workstations én
servers. Daarnaast sta je mee in voor het beheer (configuratie en installatie) van de
printers van groep Genk en draai je mee in de IT-helpdesk ter ondersteuning van
onze medewerkers. Ben jij onze volgende collega die het IT-team van stad Genk
komt versterken?

DE PERFECTE MATCH
• Je behaalde een functiegericht bachelordiploma of een algemeen bachelordiploma
met ten minste 4 jaar relevante ervaring.
• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
• Geplande interventies tijdens avond- en weekenduren vormen geen probleem.
• Je werkt gestructureerd en procedurematig.
• Je werkt probleemoplossend.

MEER INFO? KOM NAAR ONS JOBINFOMOMENT!

Neem vrijblijvend deel aan ons JOBINFOMOMENT en maak kennis met ons,
het takenpakket of stel je vragen. Omwille van de coronamaatregelen vindt
dit jobinfomoment online plaats op 10 mei 2021 om 19 u. via “Teams”.
Graag inschrijven voor deelname ten laatste op 9 mei 2021 via werving@genk.be.

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

MANAGER FINANCIËN & HR

Inspirerend en motiverend manager met moderne visie
De kennismaking

Kempisch Tehuis is een
duurzame en klantgerichte
sociale huisvestingsmaatschappij
met hoofdzetel in HouthalenHelchteren. Met ongeveer
3.600 woningen in haar
beheer, is Kempisch Tehuis de
grootste huiseigenaar in het
werkingsgebied.
De dienst Financiën & HR staat
met 2,5 FTE-medewerkers
dagelijks in voor de nodige onder–
steuning. Voor de realisatie van
haar visie en voor de verdere
professionalisering van de dienst–
verlening is Kempisch Tehuis
momenteel op zoek naar een:
www.kempischtehuis.be

De uitdaging: • De werking van de dienst coördineren • De boekhouding beheren • Instaan voor
financiële rapporteringen aan koepelorganisatie en bestuur • Opstellen van balans en resultatenrekening • Controles en transacties uitvoeren (huurinkomsten, verkopen, aangiftes, waarborgen)
• Instaan voor digitale optimalisatie • Wetgeving financiën en HR opvolgen • Realiseren van een
modern HR-beleid • Verantwoordelijk voor het aanwervingsproces en de begeleiding van nieuwe
medewerkers en voor een correcte personeelsadministratie i.s.m. het sociaal secretariaat • Als lid
van het managementteam rapporteren aan de Algemeen Directeur
De perfecte match: • Master in een financiële of economische richting of bachelor met gelijkstellende ervaring • Cijfers en financiën hebben geen geheimen voor je • Je bent vertrouwd
met relevante softwarepakketten en het digitaliseren van processen • Je hebt ervaring met de
implementatie van softwareprogramma’s • Je houdt van afwisselend en beleidsgericht werk
• Je bent een doorzetter met oog voor deadlines en details en een neus voor optimalisaties
• Je werkt innovatief en hands-on • Samen met de collega’s van het managementteam draag
je actief bij aan een klantgerichte en waardengedreven organisatiecultuur
Het aanbod: • Dynamische, toekomstgerichte en maatschappelijk relevante werkomgeving
• Organisatie in volle transitie en professionalisering met een informele werksfeer • Operationele
managementfunctie met brede eindverantwoordelijkheid en de mogelijkheid om je stempel te
drukken op de organisatie • Voltijds contract van onbepaalde duur • Minimaal 37,5 verlofdagen
• Marktconform salarispakket • Maaltijdcheques, vergoeding woon-werk, groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering • Gezonde work-lifebalans

Interesse? Voor bijkomende info, contacteer Jeroen Smeulders, Director Public & Non-Profit bij
Motmans & Partners (011 30 35 00 of jeroen.smeulders@motmansenpartners.be).
www.motmansenpartners.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

SALESMANAGER (INDUSTRIE)

Die meebouwt aan het ambitieuze groeiplan van Hörmann
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

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 accenten te leggen • De key accounts behoren tot jouw persoonlijke klantenportefeuille • Je stuurt de
buitendienst van de sales aan en verhoogt de efficiëntie 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 financieel gezond, stabiel bedrijf met veel
diversificatiemogelijkheden • 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)

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.
Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

TECHNISCH AANKOPER
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

De uitdaging: • Je bent verantwoordelijk voor het volledige operationele inkoopproces, van ruwe
grondstoffen 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 affiniteit 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 flexibiliteit

Meer info? Contacteer Sandra Holsteyns op 011 30 35 00

www.motmansenpartners.be

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

