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

DE IMPACT VAN ANCIËNNITEIT

De Belg verdient gemiddeld 3.783 euro bruto per maand, blijkt uit het Salariskompas 
van Jobat. Maar je loon evolueert natuurlijk tijdens je loopbaan. En deze elementen 
spelen daarbij een rol.

“Werknemers met een 
masterdiploma

verdienen meer dan hun 
collega’s zonder hoger 

diploma én ze stijgen
in loon ook meer:
plus 150 procent

tijdens hun loopbaan.”

1. DE EERSTE VIJFTIEN JAAR
Het gemiddelde startloon in België (voor min-
der dan één jaar anciënniteit) ligt op 2.561 euro
per maand. Dat na dertig jaar loopbaan op
4.870 euro bruto. Of hoe je op het einde van je 
loopbaan bijna dubbel zoveel verdient - bruto wel-
teverstaan - dan bij het begin. Een cruciaal punt 
in je loopbaan ligt in dat opzicht tussen de vijf en 
vijftien jaar ervaring, want dan neemt het loon in 
verhouding en gemiddeld het meest toe. 

2. DE LOONKLOOF 
Mannen zien tijdens hun loopbaan hun loon sterker 
toenemen dan hun vrouwelijke collega’s. Het loon 
van mannen gaat tijdens hun loopbaan gemid-
deld 94 procent naar omhoog, bij vrouwen is dat
68 procent. De loonkloof tussen man en vrouw 
neemt traditioneel toe met het aantal jaar werk-
ervaring. Is het gemiddelde maandloonverschil tus-
sen man en vrouw na vijf jaar ervaring gemiddeld 
286 euro bruto, dan is dat na 25 jaar loopbaan 
opgelopen tot een verschil van zowat 1.020 euro. 
Of hoe vrouwelijke collega’s qua gemiddeld loon 
minder doorgroeien in hun loopbaan dan mannen.

3. DE OPLEIDING
Werknemers met een masterdiploma verdie-
nen gemiddeld meer dan hun collega’s zonder
diploma hoger onderwijs én ze stijgen ook meer. 
Hoger opgeleiden starten niet alleen met een
hoger loon (gemiddeld 2.761 bruto maande-

lijks voor masters), ze leggen ook een sterkere
loonevolutie af: van start tot einde loopbaan
zal hun loon meer dan verdubbelen: plus 150 pro-
cent tot bijna 6.900 euro bruto voor master-
gediplomeerden aan het eind van hun loopbaan.
Bij werknemers zonder hogere opleiding stijgt het 
loon tijdens hun loopbaan bijna drie keer minder: 
van 2.383 euro bruto per maand startloon naar 
3.693 euro op het eind. 

4. STATUUT EN SECTOR
Lonen van arbeiders stijgen aan een vast tempo 
van 2 procent per jaar. Maar lonen van bedien-
des en overheidswerknemers stijgen in vergelij-

Wat doet jouw loon stijgen
tijdens je loopbaan?
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king hiermee een stuk forser tijdens de loopbaan.
De mate waarin je loon evolueert, hangt zeker 
ook af van de sector. De stijgende loonevolutie 
in de chemie- en farmasector staat bijvoorbeeld 
in contrast met een eerder vlak patroon in de
horeca. En dan te weten dat sectoren als chemie 
& farma, maar ook energie & milieu en bank & ver-
zekeringen sowieso al een hoger gemiddeld (start)
loon voorzien.

William Visterin

Check het salariskompas op Jobat.be en
vergelijk je loon met dat van anderen op

Jobat.be/salariskompas



PREVENTIEADVISEUR
A1a-A3a – voltijds

Profiel

Je bent in het bezit van een bachelordiploma (specialist overheidsopdrachten).

Je bent in het bezit van een masterdiploma (preventieadviseur). Bijkomend moet 
je ofwel in het bezit zijn van een attest preventieadviseur niveau 1 of bereid zijn 
de opleiding tot preventieadviseur niveau 1 te behalen binnen een periode van 
3 jaar vanaf datum van indiensttreding.

Interesse?

We verwachten je kandidatuur 

• uiterlijk op 25 mei 2021 (specialist overheidsopdrachten) of 

• uiterlijk op 2 juni 2021 (preventieadviseur), via mail naar ninove@ascento.be. 

Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de functietitel waarvoor je solliciteert.

Meer info kan je terugvinden op www.ninove.be/vacatures.

SPECIALIST 
OVERHEIDSOPDRACHTEN

B1-B3 – voltijds

Milieutechnoloog
Opvolging en procesoptimalisatie 
van de biogasinstallaties waarvoor je 
verantwoordelijk wordt.
Gezocht profiel: Master in milieukunde of 
Bio-ingenieur milieutechnologie.

Labo- en kwaliteitsmedewerker
Analyses uitvoeren in het eigen labo en 
rapportage & interpretatie van resultaten.
Gezocht profiel: Bachelor chemie, 
milieuzorg/technologie of biologische 
laboratoriumtechnologie.

Commerciële milieutechnoloog
Verantwoordelijk voor de aankoop van 
grondstoffen en opvolgen/optimalisatie van 
een biogasinstallatie.
Gezocht profiel: Master in milieukunde of 
Bio-ingenieur milieutechnologie, aangevuld 
met commerciële affiniteit.

Procesopvolger biogasinstallatie
Plaatsbezoeken, staalname en opvolging 
van één of meerdere biogasinstallaties.
Gezocht profiel: Bachelor milieuzorg/
technologie.

BiogasTec (HQ 
Gentbrugge) heeft 
jarenlange ervaring 
in het bouwen 
en exploiteren 
van verschillende 
biogasinstallaties. 

In deze installaties wordt 
biologisch afval omgezet 
tot groene energie. 

Wil jij meewerken aan 
de hernieuwbare 
energie van morgen?

Meer info over BiogasTec en de vacatures lees je op www.biogastec.com

De fi rma’s Votquenne Foundations 
(www.votquennefoundations.be) 
uit Kortrijk en Lameire FFT (www.
lameireft.be) uit Eeklo zijn nationaal 
toonaangevend in het aanreiken van 
pasklare oplossingen met betrekking 
tot funderings- en beschoeiings-
technieken. Hun gedreven team 
streeft kwalitatieve en klantge-
richte totaaloplossingen na. Door 
hun persoonlijke aanpak en korte 
communicatielijnen maken zij het 
verschil. Om dit verder te realise-
ren zoeken ze collega’s (m/v), regio 
Kortrijk – Eeklo – Gent, met een 
positieve mindset.

Calculator
Functie: • Analyse van de projectaanvra-
gen (off ertes, adviesvragen van architecten 
en/of studiebureaus, …) • Werkvoorberei-
ding: opmaak van de werkplannen en reken-
nota’s, opmaak en opvolging van de prijsaan-
vragen, ... • Prijszetting en opvolging.
Profi el: • Je bent een teamspeler met een 
analytisch denkvermogen • Je beschikt mini-
mum over een bachelorsdiploma en hebt de 
nodige technische interesse.

Werfl eider
Functie: • Je bent als werfl eider on the fi eld 
verantwoordelijk voor de goede uitvoering
van onze projecten • Je bereidt daarbij de
werkzaamheden voor, coördineert in buiten-
dienst de uitvoering en volgt alles nauw-
keurig op • Je stuurt de ploegen aan op een 
duidelijke en constructieve manier • Je hebt 
op regelmatige basis contacten met de 
hoofdaannemers, de onderaannemers en de 
leveranciers • Je bestelt de nodige materialen 
en volgt hun leveringen op. 

Profi el: • Je beschikt minimum over een 
bachelor bouwkunde of bent gelijkwaardig 
door ervaring • Je bent een geboren leider, 
handelt reactief en bent communicatief sterk 
• Je bent proactief, hebt de nodige maturiteit
en bent hands-on.

Projectleider
Functie: • Je bent dé schakel tussen de interne 
studiedienst en de werven en hebt een over-
koepelende responsabiliteit • Je bent verant-
woordelijk voor de opvolging en uitvoering van 
de verschillende projecten en ondersteunt de 
werfl eiders waar nodig • Je werkt nauw samen 
met de planning & denkt mee in functie van het 
eindresultaat • Einde werf of einde maand stel 
je de nodige vorderingsstaten op. 
Profi el: • Je handelt proactief en bent commu-
nicatief sterk • Je neemt graag de leiding over 
de verschillende projecten • Je beschikt over 
een ingenieursdiploma.

Interesse en solliciteren: 
kato@aanwervingshuis.be of 056 225 880
Deze functies worden exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

Aanbod voor deze functies: 
Jouw toewijding wordt beloond met een
gevarieerde job in een stabiel bedrijf met 
een familiale toets en de nodige doorgroei-
mogelijkheden.  
‘Learning on the job’ is standaard bij ons. 
Bovendien is er een aantrekkelijk 
loonpakket voorzien en krijg je oprechte 
waardering voor jouw werk.

Ze zijn ook nog op zoek naar 
boorkraanmachinisten en 
hulpmannen!

Zoekt voor de regio Vlaanderen 
een 10-tal

PROSPECTEURS - 
VERTEGENWOORDIGERS (m/v/x)

We zoeken:
- Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van zelfstandi-

gen, KMO’s en vrije beroepen
- Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en 

verzorgd voorkomen
- Communicatief
- Vlot taalgebruik
- Commerciële feeling
- Leeftijd van ondergeschikt belang
- In bezit van wagen
- Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag per 

maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
-  Professionele opleiding en begeleiding
-  Voltijdse betrekking met bediendecontract
-  Aangename werksfeer
-  Zeer goede toekomstperspectieven met doorgroeimogelijk-

heden
-  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

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

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver

Kortrijk
Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be



“Wij zijn eigenlijk een beetje de 
brandweer van De Lijn”, lacht 

technieker Roy. “Staat er ergens in
Antwerpen een tram in panne, dan rukken 
wij uit om het ding aan de praat te krijgen. 
Dat is werken op adrenaline, want de ge-
volgen zijn vaak niet min. Zo’n stilstaande 
tram kan het verkeer ferm in de war sturen. 
Het moet dus vooruitgaan om mensen als-
nog op tijd op hun bestemming te krijgen. 
Dat is uiteindelijk waar ik het voor doe.”

GEEN BANDWERK
“Bij die dringende interventies is het be-

langrijk dat je op je collega’s kunt reke-
nen”, vervolgt Roy. “Je moet elkaar blin-
delings kunnen vertrouwen. Op dat vlak 
zit het hier zeker goed.” Puur technisch 
vindt hij de uitdaging bij De Lijn groot. 
Zelfs na 25 jaar komt hij nog altijd nieu-
we dingen tegen. Zijn er geen plotse 
dringende urgenties waarvoor hij en zijn 
collega de baan op moeten, dan buigen 
ze zich over de ‘gewone’ meldingen uit 
het controlecentrum. Ze installeren sei-
nen, wisselsturingen en bovenleidingen 
en sleutelen aan de elektronica van de 
trams. “Leuk aan deze job is dat je op 

Na 25 jaar bij De Lijn kennen de bruggen en tunnels in Antwerpen
geen geheimen meer voor tramtechnieker Roy. Samen met zijn
collega ontfermt hij zich over de seinen, wisselsturingen en boven-
leidingen in de stad. Wanneer er een tram stilstaat, snelt hij als de 
bliksem ter plaatse.

Elektricien Roy
brengt stilstaande trams
terug in beweging

Zelf ook sleutelen aan de trams
of bussen van De Lijn?

Ontdek de vacatures op
delijn.be/jobs en stel je kandidaat.  

Mooie carrièremogelijkheden voor techniekers bij De Lijn

Aangeboden door DE LIJN

plaatsen komt die niemand anders kent. 
Je krijgt een unieke kijk op de stad.”

DUIDELIJKE BEGIN- EN EINDTIJDEN
Nog een troef aan werken bij De Lijn zijn 
de duidelijke uurroosters. “Bij veel jobs in 
techniek weet je wel wanneer je begint, 
maar niet wanneer je eindigt”, verduide-
lijkt Roy. “Dat is hier niet het geval. Er zijn 
shiften, waardoor je makkelijk nog iets na 
je werk kunt plannen. Ik vind het top dat 
mijn werkgever bij de planning met mijn 
privésituatie rekening houdt. Ze gaan 
hier op een zorgzame manier met hun 
mensen om.”

Tramtechnieker Roy ontfermt zich samen met zijn collega over de seinen, wisselsturingen en bovenleidingen in de stad.
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Site Manager
Een hands-on operationeel manager met goede operationele 
en people-managementskills

Bedrijfsinfo: Onze klant is een Frans familiebedrijf met een 
5-tal vestigingen, actief in opslag en overslag van landbouw- 
producten. De vestiging in de haven van Gent is een opera-
tionele site met een 6-tal medewerkers, aangevuld met dok- 
werkers, die voornamelijk services biedt voor de grootste klant 
in de Benelux. In het kader van de toekomstige pensionering van 
de Site Verantwoordelijke, zijn we op zoek naar zijn vervanger 
(m/v) 

Functie: Als eindverantwoordelijke voor de Gentse site, sta je 
samen met je team in voor een efficiënte planning en organi-
satie, een veilige en kwalitatieve operationele flow, een klant-
gerichte service en een accurate administratieve afhandeling.
Meer specifiek ben je verantwoordelijk voor de volgende taken: 
• Een optimale organisatie van alle logistieke processen (de 
ontvangst, opslag, overslag en expeditie) • Het beheer van de 
technische installaties en het plannen van interventies waar 
nodig • Het garanderen van de kwaliteit van de dienstverle- 
ning en de veiligheid op het werk (ATEX-omgeving) • Een ade-
quate taakverdeling onder alle aan jou rapporterende colle-
ga’s (3 bedienden en 3 arbeiders + dokwerkers) • Het toezicht 
op de administratie, correcte order- en factuurregistratie, 
opvolging van leveringen en klachten • Het onderhouden van 
de klantenrelatie (Key Account) • Het opmaken van een jaar- 
lijks siteplan, tussentijds hierover rapporteren aan de Franse 
directeur en het opmaken van actieplannen ter verbetering.

Profiel: • Idealiter genoot je een technische opleiding en heb 
je een succesvolle leidinggevende ervaring in een logistieke 
/ supplychain- of productieomgeving • Belangrijker dan je 
opleiding en ervaring is echter je persoonlijkheid: je neemt 
verantwoordelijkheid, bent pragmatisch, hands-on en trans-
parant in je communicatie • Als manager sta je ‘tussen’ de 
medewerkers. Je coacht en begeleidt hen en waakt over een 
efficiënte taakverdeling • Je zorgt voor een open communi-
catie naar het Franse moederbedrijf en stemt beslissingen 
af waar nodig. Een goede gesproken kennis van het Frans is  
hierbij een sterke troef.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici- 
teer online. Vragen? Contacteer Pierre De Harven op  
pierre.deharven@hudsonsolutions.com.

COMMERCIEEL BEDIENDE
Customer Service & Supply Chain Professional (ref. 127 101)

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding word je intern een centraal aanspreekpunt voor 
klanten en leveranciers: • opvolging diverse verzoeken: orders, aankoop, supply chain, ... • onder-
handeling met leveranciers over de condities, aanlevertermijn en forecast • optimalisering supply 
chain en voorraad volgens de verkooporders • overleg tussen enerzijds de klant en anderzijds onze 
eigen technologen • beheer van klantenrelaties, adviesverlening en oplossingsgerichte acties (recep-
turen, samples, …) • proactieve contacten met passieve klanten en potentiële afnemers in België en
Nederland. Hiertoe werk je dagelijks nauw samen met de familiale bedrijfsleiders.

Profi el: • initiatiefrijk master of bachelor met gezonde competitiezin • commerciële spirit en 
onder handelingstalent • leergierig en vlot in de omgang met digitale tools • sterke interesse voor
voedingsingrediënten • aansluitende opleiding in voeding of chemie is een pluspunt maar geen must.

Aanbod: • een uitdagende commerciële functie met verdere groeikansen naar account management 
• veel variatie in contacten, sectoren, projecten, … • een innovatief bedrijf met een doorgedreven 

technische knowhow (eigen applicatielabo) • een klantgerichte teamspirit waarin kwaliteit en
service centraal staan • moderne werkomgeving (nieuwe kantoren) • een solide KMO 

met talrijke, toonaangevende referenties • een competitief salarispakket.

INGRIZO nv, gevestigd in DE PINTE, is een dynamische KMO 
en gekend als een gespecialiseerd toeleveringsbedrijf voor de
voedingssector. In samenwerking met gerenommeerde inter-
nationale partners en leveranciers distribueren wij voeding- en
gezondheidsingrediënten in de Benelux. Dankzij een doorgedreven 
technische knowhow in combinatie met een performante logistiek 
en klantenservice kennen wij een gestadige groei en wensen wij ons 
team te versterken met een (m/v):

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

www.ingrizo.com

Wij zoeken chauffeurs rijbewijs C en CE.
Regio Oudenaarde (dagwerk) en regio Ninove  (dag- of avondwerk)

Inlichtingen en solliciteren enkel op afspraak via hr@devreese-logistic.be 
of +32 472 70 48 84.

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE
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Algemeen Directeur
met een passie voor ondernemen

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 be-
vorderen. Het EHO heeft eveneens een belangrijke rol bij het aantrekken van 
bedrijven in Oostende. De organisatie is tevens actief inzake tewerkstellings-
projecten 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):

Functie: • Als General Manager ontwikkelt u de visie en implementeert u de strate-
gische doelstellingen om bij te dragen tot het succes van het Economisch Huis 
Oostende op korte en lange termijn • U bent verantwoordelijk voor de dagdage-
lijkse leiding en coördinatie van een team van 12 medewerkers, doorheen de ver-
schillende activiteiten en diensten van het EHO. U geeft de begroting vorm, en zorgt 
ervoor dat de organisatie haar doelstellingen realiseert in een sfeer van samen-
werking • 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 ope-
rationele 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 bedrijfs-
wereld • 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.

Profiel: • U bent in het bezit van een masterdiploma. Aanvullende bedrijfsecono-
mische 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 mede-
werkers 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.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online, uiterlijk 
op 24/05. Vragen? Contacteer Michelle Lemaitre op +32 9 242 54 10

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

De kennismaking
Abati is een installatie- en 
onderhoudsbedrijf, gelegen in Wilrijk, 
en is een zusterbedrijf van Maes 
Industries in Herentals. Met meer 
dan 30 jaar ervaring staat het in 
voor de plaatsing van verwarming, 
koeling, ventilatie, airco, zonnepanelen 
en sanitair. Een diversiteit aan 
energiezuinige technieken gaat hier 
hand in hand met een grootse service. 
Met een team van 45 medewerkers 
en monteurs kunnen ze alle 
totaalprojecten aan, met een eigen 
studiedienst, merkonafhankelijke 
keuzes voor de beste installaties, 
correcte afspraken, een vakkundige 
installatie door experts én een 
24/24-naservice. Dit zowel voor 
professionals als voor particulieren.
Voor de verdere uitbouw en groei van 
het bedrijf zijn wij voor hen op zoek 
naar een: 
 www.abati.be

CEO
Met de mogelijkheid om mee te investeren

De uitdaging: • Als bedrijfsleider bepaal je, in overleg met de huidige eigenaars, mee de visie 
en stel je de strategische doelstellingen op • Door middel van gerichte sales- en business-
developmentactiviteiten en het onderhouden van een sterke relatie met de klanten, realiseer 
je de commerciële targets • Door middel van management ‘by walking around’ hou je een 
goede voeling met de medewerkers • Je coördineert de dagelijkse werking van de organisatie 
• Door optimalisaties in de verschillende operationele domeinen realiseer je de nodige profes-
sionalisering en modernisering • Je blijft op de hoogte van evoluties in de sector en je bent het 
aanspreekpunt voor klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders
De perfecte match: • Je bezit een flinke portie ondernemerschap en kan op korte termijn 
financieel participeren • Je hebt een commerciële mindset en houdt ervan om nieuwe 
opportuniteiten in de markt te onderzoeken • Je kan een hoge graad van contact opbouwen 
met klanten • Je bent een sterke peoplemanager en kan vanuit een opgebouwde autoriteit 
doortastend optreden • Je opleiding en/of loopbaan geven je een ruime technische 
affiniteit • Je hebt oog voor kwaliteit en respect voor afgesproken doorlooptijden en je 
weet de afwerkingsgraad naar een hoog niveau te brengen • Je bent op zoek naar een 
langetermijnengagement dat op korte termijn bezegeld wordt met een gedeeltelijke inkoop
Het aanbod: • Moderne bedrijfsomgeving met mooie kantoren, een magazijn, kwalitatief 
materieel en materialen • Ondernemende eigenaars met veel ervaring die jou bewegingsvrijheid 
geven, maar ook voor je klaarstaan • De kans om mee je stempel te drukken op de verdere 
professionalisering van dit beloftevolle bedrijf
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Algemeen Directeur
Inspirerende, ondernemende, 
mensgerichte en motiverende leider

Bedrijfsinfo: Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem is een dynamisch regionaal 
ziekenhuis met 333 erkende ziekenhuisbedden, met een modern dag-
ziekenhuis en een medisch centrum in Brakel. Gekende speerpuntcentra 
zijn de pijnkliniek, de obesitaskliniek en het centrum stomatologie. Dage-
lijks staan onze 1000 medewerkers en 120 artsen borg voor deskundige, 
kwalitatieve en veilige zorg. Samen met de partnerziekenhuizen van het 
E17-ziekenhuisnetwerk streeft het AZ Sint-Elisabeth Zottegem naar een 
menselijke, toegankelijke en innovatieve zorg. Voor de algemene leiding 
van het ziekenhuis zoekt het AZ Sint-Elisabeth Zottegem een (m/v) 

Functie: • U neemt de algemene leiding en voert het dage- 
lijkse beleid van het ziekenhuis • U ontwikkelt en implemen- 
teert de strategie van het ziekenhuis in nauw overleg met de 
raad van bestuur en conform de waarden van het AZ Sint- 
Elisabeth Zottegem • Samen met het directiecomité realiseert 
u de operationele en financiële doelstellingen • U vormt een 
tandem met de Medisch Directeur in de visievorming en uit-
voering van het medisch-strategische beleid • U streeft een 
kwalitatieve gezondheidszorg na in nauwe samenwerking 
met de Medische Raad, medische diensthoofden, de syndi-
cale overlegorganen, e.a. • U brengt de nodige dynamiek en 
communiceert duidelijk en transparant • U vertegenwoordigt 
het ziekenhuis zowel binnen het ziekenhuisnetwerk als in con-
tacten met de externe stakeholders • Als ambassadeur van 
het ziekenhuis draagt u de waarden van de organisatie hoog 
in het vaandel en past u ze steeds toe in het beleid • U rappor- 
teert aan de raad van bestuur.

Profiel: • U kan bogen op minstens 10 jaar relevante leiding-
gevende ervaring, bij voorkeur in een algemene rol en/of in 
een ziekenhuisomgeving • U hebt een sterke affiniteit met en 
een goede kennis van de gezondheidszorg • U bent in staat om 
een strategische zorgvisie te ontwikkelen en bent daarbij door-
drongen van patiëntgerichtheid • U hebt een bewezen onder-
nemingszin en strategisch inzicht • U kan medewerkers vertrou-
wen geven en stimuleert hen om initiatieven te nemen die leiden 
tot een betere zorg • U bent een overtuigende communicator 
die goede relaties onderhoudt met alle belangengroepen in de 
organisatie • U bent gedreven en collegiaal, met een grote ver-
antwoordelijkheidszin • U onderschrijft de waarden en de missie 
van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici- 
teer online. Vragen? Contacteer Stephan Lauwers via +32 
2 610 27 13.
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Aankoper
Relationele businesspartner 
met sterk inschattings- & onderhandelingsvermogen 

Bedrijfsinfo: BWZ is een modern maatwerkbedrijf met een holis-
tische 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 verschil-
lende industriële ondernemingen in Europa, vanuit diverse opera-
tionele activiteiten: assemblage, verpakken, green & clean, elektro-
montage en technologie. In het kader van zijn verdere ontwikkeling 
en groei wenst BWZ het team te versterken met een (m/v)

Functie: • Vanuit een stevige businessfeeling neem je op aan-
koopvlak het heft in handen om mee te werken aan de ver- 
dere 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 onderhande- 
lingen 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 perfor-
mantie te optimaliseren. Je speelt (pro)actief in op signalen om 
van leverancier of productengamma te veranderen • Een nauw- 
gezette administratie en registratie is evident. 

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

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 ar-
gumenteren, 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.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Lies Allegaert op 
+32 9 242 53 28.
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Sales Manager Climate
Charismatische en conceptueel commerciële manager met 
excellente solutionselling- en peopleskills 

Bedrijfsinfo: Kingspan Light + Air wil een comfortabel, duur- 
zaam en vooral veilig binnenklimaat creëren, met op maat 
gemaakte totaaloplossingen voor rook- en warmteafvoer, de-
tectie, 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 pro-
jecten 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)

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van 
de salesactiviteiten van een unieke industriële nichetoepassing 
op de Belgische markt • Je bent ondernemend en bereid om je 
deze business eigen te maken door zelf eerst mee in de field te 
staan en zodoende vertrouwd te raken met alle fases van deze 
turnkeyprojecten • Vanuit een grondige markt- en interne analyse 
kom je met een businessplan dat de nodige structuren, KPI’s en 
tools bevat om het beoogde marktsegment (industriële maak- 
industrie) succesvol verder uit te bouwen • Als peoplemanager 
coach en motiveer je een salesteam • Je rapporteert rechtstreeks 
aan de Commercieel Directeur.
Profiel: • Je beschikt over een hoger diploma en een commer-
ciële B2B-managementervaring in een complexe omgeving. 
Solution selling of projectverkoop is jou niet vreemd • Ervaring 
of technische affiniteit met machinebouw, klimatisatie, HVAC of 
turnkeyprojecten kan een troef zijn om je sneller in te werken 
en je deze unieke business snel eigen te maken • Je combineert 

strategisch denken met een ondernemende hands-on aanpak. Je 
bent een doorzetter die organisatorisch en projectmatig sterk is 
• Je bent interpersoonlijk communicatief sterk en treedt op een 
overtuigende manier met anderen in contact • Je bent ambitieus 
en gedreven om een rendabele business in België verder uit te 
bouwen • Je beschikt over een goede kennis van het Nederlands, 
Frans en Engels.
Aanbod: • Een modern, duurzaam, ambitieus en gezond groei- 
bedrijf met een informele bedrijfscultuur • Een uitdagende  
opportuniteit met groeiende verantwoordelijkheden en een 
strategische impact die je de kans geeft om een businessunit uit 
te bouwen.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Gertjan Hoste op 
+32 9 242 53 51.
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Algemeen Directeur
met een passie voor ondernemen

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 be-
vorderen. Het EHO heeft eveneens een belangrijke rol bij het aantrekken van 
bedrijven in Oostende. De organisatie is tevens actief inzake tewerkstellings-
projecten 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):

Functie: • Als General Manager ontwikkelt u de visie en implementeert u de strate-
gische doelstellingen om bij te dragen tot het succes van het Economisch Huis 
Oostende op korte en lange termijn • U bent verantwoordelijk voor de dagdage-
lijkse leiding en coördinatie van een team van 12 medewerkers, doorheen de ver-
schillende activiteiten en diensten van het EHO. U geeft de begroting vorm, en zorgt 
ervoor dat de organisatie haar doelstellingen realiseert in een sfeer van samen-
werking • 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 ope-
rationele 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 bedrijfs-
wereld • 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.

Profiel: • U bent in het bezit van een masterdiploma. Aanvullende bedrijfsecono-
mische 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 mede-
werkers 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.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online, uiterlijk 
op 24/05. Vragen? Contacteer Michelle Lemaitre op +32 9 242 54 10

Kortrijk
Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339
www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be

Vind jij de juiste chemie tussen 
kandidaat en aanwerver?

Solliciteren: kato@aanwervingshuis.be of 056 225 880

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

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

Voor ons actueel aanbod vacatures kijk op www.deputter.co/jobs



Voor meer info, surf naar www.wzc-olvrouw.be

Onze sterk geëngageerde en gemotiveerde 
collega’s, die dagelijks het beste van zichzelf 
geven en een gouden hart hebben voor 
zorg-behoevende ouderen, zijn op zoek naar 
een collega (M/V) 

Verpleegkundige (een weekenddienst op vier)

• Je ben bachelor of gegradueerde verpleegkundige die wenst te werken 
in een omgeving vol uitdagingen • Contract van onbepaalde duur • Overname 
anciënniteit • Maaltijdcheques • Tewerkstellingpercentage is bespreekbaar.  

Zorgkundige 
• Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de titel zorgkundige 
• overname anciënniteit • maaltijdcheques • tewerkstellingpercentage is 
bespreekbaar • contract van onbepaalde duur. 

Zorgkundige DVC (80%)

• Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de titel zorgkundige 
• Je kan zelfstandig een leefgroep begeleiden • Je werkt in schiften van 6 uur 
per dag tussen 8u30 en 17u • Je werkt geen weekends • Overname relevante 
anciënteit • Maaltijdcheques. 

Polyvalent medewerker 
(75%, 8 maanden vervangingsovereenkomst)

• Je kan zelfstandig werken, bent klantgericht en goed tweetalig (nl/fr) • Je werk 1 
week op 2 en je staat in voor onderhoud, maaltijdbedeling en cafeteria. 

(een weekenddienst op vier)

Woon- en Zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw  te Wezembeek-Oppem 

Wij bieden: 
• een aangename, moderne werkomgeving waar een goede sfeer heerst 
• interne en externe bijscholing • Gemakkelijk bereikbare vanuit de regio.

Interesse?
Neem rechtstreeks contact op met dhr.
JP Van Dam, Directeur, Tel. 02 731 27 39 
of mail naar info@wzc-olvrouw.be

‘Wij’ zijn VERA, een autonoom provinciebedrijf met zo’n 50 toffe en 
enthousiaste medewerkers. Samen ondersteunen we de gemeenten, 
OCMW’s, politie- en brandweerzones en publieke organisaties in heel 
Vlaams-Brabant bij ICT, digitalisering en e-government. Ons kantoor is 
gelegen in de mooie Remytoren in Wijgmaal.

Zin om erin te vliegen als  

Krijg je een boost van samenwerken?
Wil je meewerken aan digitalisering voor lokale overheden?
Klaar voor een uitdaging? 

3 x check? Dan hebben wij de job die jij zoekt …

IT-beheerder 
Projectcoördinator Digitale Transformatie  
Manager Interne Organisatie 
Data Protection Officer (DPO) 
Data- en informatieanalist
Surf dan snel naar www.vera.be/vacatures.
Solliciteren kan  t.e.m. zondag 30 mei 2021.

LOKAAL BESTUUR ROTSELAAR werft aan
Deskundige communicatie en participatie
B1 – B3
Salaris tussen € 2.509,94 - € 4.229,18

Rotselaar bruist, boeit, bloeit en is volop in beweging.
Beweeg jij met ons mee naar een gemeente waar het heerlijk is om te 
werken en wonen? Ben je gebeten door sociale media, communicatie en 
ben je een voortrekker van samenwerking en participatie? Dan zijn wij  
op zoek naar jou! Solliciteer tot 30 mei voor de functie ‘deskundige  
communicatie en participatie’. 

Interesse?
• Dien je kandidatuur in ten laatste op 30 mei 2021 via het formulier  

dat je kan vinden via www.rotselaar.be/vacatures. Hier vind je ook  
de informatiebrochure met meer informatie over de selectieprocedure 
en de functiebeschrijving.

Wat hebben wij jou te bieden?
• voltijdse, contractuele func-

tie met extralegale voordelen 
zoals maaltijdcheques (8 euro), 
ecocheques, hospitalisatiever-
zekering, aanvullend pensioen, 
fietsvergoeding

• flexibele werkuren
• 35 verlofdagen
• interne en externe opleidings-

mogelijkheden

Jouw belangrijkste taken
Je bent een polyvalente mede-
werker van de dienst commu-
nicatie en staat mee in voor de 
opmaak en de uitvoering van het 
communicatie beleid van het lokaal 
bestuur. Je zorgt voor de realisatie 
van alle interne en externe commu-
nicatie van het lokaal bestuur en 
bouwt het participatiebeleid verder 
uit.

SOCIAAL HUIS

‘Wij’ zijn VERA, een autonoom provinciebedrijf met zo’n 50 toffe en 
enthousiaste medewerkers. Samen ondersteunen we de gemeenten, 
OCMW’s, politie- en brandweerzones en publieke organisaties in heel 
Vlaams-Brabant bij ICT, digitalisering en e-government. Ons kantoor is 
gelegen in de mooie Remytoren in Wijgmaal.

Ben jij een strategisch denker, die mee beleid wil uitschrijven en 
procesoptimalisaties realiseren? Wil jij deel uitmaken van ons 
managementteam?

Surf dan snel naar www.vera.be/vacatures.
Solliciteren kan t.e.m. zondag 30 mei 2021.

Zin om onze interne organisatie futureproof te maken?
Krijg jij een boost van samenwerken?
Klaar voor een uitdaging?

3 x check? Dan hebben wij de job die jij zoekt …

MIO

Manager Interne Organisatie



Heb jij interesse in één van de vacatures?
Stel je ten laatste op 3 juni 2021 kandidaat via 
www.steenokkerzeel.be/vacatures en wie weet word jij 
binnenkort onze nieuwe collega! 
Opgelet: enkel volledige kandidaturen worden aanvaard.

De interlokale vereniging ‘Integrale Veiligheid’ bestaande uit de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst, zoekt:

INTERLOKALE VERENIGING INTEGRALE VEILIGHEID KASTZE

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

Wij voeren een personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit. 
Je kans om aangeworven te worden, hangt niet af van je leeftijd, 

geslacht, afkomst, geloof, geaardheid, handicap …

Coördinator bestuurlijke handhaving 
(A1a-A3a) (voltijds – contractueel) 
Onbepaalde duur
Je staat in voor de organisatie rond de bestuurlijke 
handhaving. Je zorgt ervoor dat we met een effi ciënt 
GAS-beleid binnen de politiezone de overlast kunnen 
bestrijden. Het politiereglement is daarbij een leidraad 
die je zal vertalen naar toepassingen in de dagelijkse 
praktijk. Je werkt samen vanuit de afdeling integrale 
veiligheid een adequaat en werkbaar vergunningen- en 
handhavingsbeleid uit voor de 3 gemeenten en coördineert 
de uitvoering ervan. 
Profi el: masterdiploma, bij voorkeur met een juridische 
achtergrond.
Salaris: bruto voltijdse maandwedde 
min. € 3.017,73 - max. € 5.099,68

Preventiecoördinator 
(B1-B3) (voltijds – contractueel) 
Onbepaalde duur
Je staat in voor de organisatie van het beleid ter 
preventie van publieke overlast (bv. sluikstorten, drugs, 
alcohol ...). Je werkt aan buurtveiligheid, onder andere 
via buurtinformatienetwerken. Door je netwerk met de 
externe partners zorg je voor een gerichte preventieaanpak 
naar de lokale prioriteiten. Binnen de GAS-werking sta je in 
voor bemiddeling en alternatieve sancties. 
Profi el: bachelordiploma, bij voorkeur in een sociale 
richting.
Salaris: bruto voltijdse maandwedde 
min. € 2.509,94 – max. € 4.229,18

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

Van 22 tot 46 dagen: hoeveel vakantie krijg jij?

We halen de gegevens uit de recente editie 
van het Salariskompas van Jobat, dat door 
ruim 83.000 respondenten werd ingevuld. 
Daaruit blijkt – niet geheel verwonderlijk 
– dat de sector van onderwijs, vorming en 
opleiding de meeste vakantiedagen biedt. 
Met 46 dagen rijden zij alle sectoren uit de 
wielen. Al zullen bijvoorbeeld leerkrachten 
ook wel argumenteren dat zij op sommi-
ge van die dagen stand-by moeten staan 
(of zelfs werkzaam zijn) voor hun school of 
onderwijsinstelling.

MEER VAKANTIE
Een statutair ambtenaar kan gemiddeld 
rekenen op 37 dagen vakantie, een con-
tractueel ambtenaar op 34 dagen, maar 
onderwijsmedewerkers trekken dat gemid-
deld aantal dagen dus naar boven. Ben 

je werkzaam in overheidsdiensten (buiten 
onderwijs) dan kan je in ons land rekenen 
op gemiddeld 33 dagen vakantie.
Bedienden hebben gemiddeld 27 dagen 
vakantie, arbeiders 24. Hoe groter de orga-
nisatie, hoe meer vakantiedagen. Het minst 
aantal vakantiedagen vind je in de horeca 
(22 dagen), bij vrije beroepen (23) en bij 
franchising/filiaalhouders (24).
Tot slot nog goed nieuws: het gemiddeld 
aantal vakantiedagen neemt voor de eer-
ste keer in vier jaar toe: van 27 naar 28. 
Sommige bedrijven en overheden gaven 
coronaverlof. Een andere verklaring is dat 
we langer (moeten) werken. Want naarma-
te onze anciënniteit toeneemt, stijgt vaak 
ook het aantal vakantiedagen.  (WiVi)

Iedereen heeft recht op vakantie, alleen wil dat aantal vakantiedagen wel eens verschillen van je statuut of de sector waar je 
aan de slag bent. Waar zijn ze gul en waar eerder zuinig met vakantiedagen?

Vergelijk je loon op  
Jobat.be/salariskompas

Heb jij interesse in één van de vacatures?
Stel je ten laatste op 3 juni 2021 kandidaat via 
www.steenokkerzeel.be/vacatures en wie weet word jij 
binnenkort onze nieuwe collega! 
Opgelet: enkel volledige kandidaturen worden aanvaard.

De interlokale vereniging ‘Integrale Veiligheid’ bestaande uit de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst, zoekt:

INTERLOKALE VERENIGING INTEGRALE VEILIGHEID KASTZE

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

Wij voeren een personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit. 
Je kans om aangeworven te worden, hangt niet af van je leeftijd, 

geslacht, afkomst, geloof, geaardheid, handicap …

Coördinator bestuurlijke handhaving 
(A1a-A3a) (voltijds – contractueel) 
Onbepaalde duur
Je staat in voor de organisatie rond de bestuurlijke 
handhaving. Je zorgt ervoor dat we met een effi ciënt 
GAS-beleid binnen de politiezone de overlast kunnen 
bestrijden. Het politiereglement is daarbij een leidraad 
die je zal vertalen naar toepassingen in de dagelijkse 
praktijk. Je werkt samen vanuit de afdeling integrale 
veiligheid een adequaat en werkbaar vergunningen- en 
handhavingsbeleid uit voor de 3 gemeenten en coördineert 
de uitvoering ervan. 
Profi el: masterdiploma, bij voorkeur met een juridische 
achtergrond.
Salaris: bruto voltijdse maandwedde 
min. € 3.017,73 - max. € 5.099,68

Preventiecoördinator 
(B1-B3) (voltijds – contractueel) 
Onbepaalde duur
Je staat in voor de organisatie van het beleid ter 
preventie van publieke overlast (bv. sluikstorten, drugs, 
alcohol ...). Je werkt aan buurtveiligheid, onder andere 
via buurtinformatienetwerken. Door je netwerk met de 
externe partners zorg je voor een gerichte preventieaanpak 
naar de lokale prioriteiten. Binnen de GAS-werking sta je in 
voor bemiddeling en alternatieve sancties. 
Profi el: bachelordiploma, bij voorkeur in een sociale 
richting.
Salaris: bruto voltijdse maandwedde 
min. € 2.509,94 – max. € 4.229,18

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

Van 22 tot 46 dagen: hoeveel vakantie krijg jij?

We halen de gegevens uit de recente editie 
van het Salariskompas van Jobat, dat door 
ruim 83.000 respondenten werd ingevuld. 
Daaruit blijkt – niet geheel verwonderlijk 
– dat de sector van onderwijs, vorming en 
opleiding de meeste vakantiedagen biedt. 
Met 46 dagen rijden zij alle sectoren uit de 
wielen. Al zullen bijvoorbeeld leerkrachten 
ook wel argumenteren dat zij op sommi-
ge van die dagen stand-by moeten staan 
(of zelfs werkzaam zijn) voor hun school of 
onderwijsinstelling.

MEER VAKANTIE
Een statutair ambtenaar kan gemiddeld 
rekenen op 37 dagen vakantie, een con-
tractueel ambtenaar op 34 dagen, maar 
onderwijsmedewerkers trekken dat gemid-
deld aantal dagen dus naar boven. Ben 

je werkzaam in overheidsdiensten (buiten 
onderwijs) dan kan je in ons land rekenen 
op gemiddeld 33 dagen vakantie.
Bedienden hebben gemiddeld 27 dagen 
vakantie, arbeiders 24. Hoe groter de orga-
nisatie, hoe meer vakantiedagen. Het minst 
aantal vakantiedagen vind je in de horeca 
(22 dagen), bij vrije beroepen (23) en bij 
franchising/filiaalhouders (24).
Tot slot nog goed nieuws: het gemiddeld 
aantal vakantiedagen neemt voor de eer-
ste keer in vier jaar toe: van 27 naar 28. 
Sommige bedrijven en overheden gaven 
coronaverlof. Een andere verklaring is dat 
we langer (moeten) werken. Want naarma-
te onze anciënniteit toeneemt, stijgt vaak 
ook het aantal vakantiedagen.  (WiVi)

Iedereen heeft recht op vakantie, alleen wil dat aantal vakantiedagen wel eens verschillen van je statuut of de sector waar je 
aan de slag bent. Waar zijn ze gul en waar eerder zuinig met vakantiedagen?

Vergelijk je loon op  
Jobat.be/salariskompas

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

Check onze beurskalender! 



Heb jij interesse in één van de vacatures?
Stel je ten laatste op 03 juni 2021 kandidaat via www.steenokkerzeel.be/vacatures 
en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe collega! 

Opgelet: enkel volledige kandidaturen worden aanvaard.

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

Wij voeren een personeelsbeleid met aandacht voor 
diversiteit. Je kans om aangeworven te worden, 

hangt niet af van je leeftijd, geslacht, afkomst, 
geloof, geaardheid, handicap …
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Afdelingshoofd 
personeel & organisatie 
(A1a-A3a) (voltijds – statutair)
onbepaalde duur

Je hebt de dagelijkse leiding over de afdeling (onthaal, 
onderwijs, secretariaat en personeel) en je stuurt deze 
strategisch aan. Je draagt zorg voor het ontwikkelen van 
het beleid en bent verantwoordelijk voor de uitvoering. Je 
staat in voor de coördinatie van organisatiebrede projecten 
en bevordert de kwaliteitszorg.

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

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

Deskundige stedenbouw
(B1-B3) (voltijds – contractueel)
onbepaalde duur

Je staat voornamelijk in voor het behandelen van 
omgevingsvergunningen en de daaraan gekoppelde 
wettelijke verplichtingen en administratie, waaronder 
het adviseren van bouw- en verkavelingsaanvragen en 
behandelen van bouwovertredingen.   

Je analyseert bouwdossiers (architectendossiers, plannen, 
enz.) en toetst deze af aan de huidige wetgeving. 

Profi el: bachelordiploma, bij voorkeur in een 
stedenbouwkundige richting.

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

Maatschappelijk assistent
(B1-B3) (voltijds – contractueel)
onbepaalde duur

Je staat in voor de algemene maatschappelijke 
dienstverlening. Je bent het eerste aanspreekpunt voor 
onze cliënten. Je speelt in op de noden en behoeften 
van het cliënteel en informeert hen over sociale 
hulpmogelijkheden. Onder meer fi nanciële begeleiding 
van cliënten en opmaak van RMI-dossiers behoren tot je 
takenpakket. Je volgt ook de regelgeving op en neemt 
actief deel aan onze teamvergaderingen.

Profi el: bachelordiploma.

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

Administratief 
medewerk(st)er burgerzaken 
(C1-C3) (voltijds – contractueel)
onbepaalde duur

In deze functie combineer je administratief werk met een 
belangrijk deel loketwerk. Een klantvriendelijke houding, 
correcte en vlotte communicatie en zelfstandig werken 
zijn hierbij belangrijk. Je ondersteunt het team 
burgerzaken bij de diverse taken van de dienst.

Ben je een administratieve duizendpoot, vlotte 
communicator, vind je snel je weg in nieuwe software 
en wetgeving en krijg je energie van het helpen van 
mensen? 

Profi el: diploma hoger secundair onderwijs.

Salaris: bruto voltijdse maandwedde
min € 1.965,88 – max. € 3.598,07
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Site Manager
Een hands-on operationeel manager met goede operationele 
en people-managementskills

Bedrijfsinfo: Onze klant is een Frans familiebedrijf met een 
5-tal vestigingen, actief in opslag en overslag van landbouw- 
producten. De vestiging in de haven van Gent is een opera-
tionele site met een 6-tal medewerkers, aangevuld met dok- 
werkers, die voornamelijk services biedt voor de grootste klant 
in de Benelux. In het kader van de toekomstige pensionering van 
de Site Verantwoordelijke, zijn we op zoek naar zijn vervanger 
(m/v) 

Functie: Als eindverantwoordelijke voor de Gentse site, sta je 
samen met je team in voor een efficiënte planning en organi-
satie, een veilige en kwalitatieve operationele flow, een klant-
gerichte service en een accurate administratieve afhandeling.
Meer specifiek ben je verantwoordelijk voor de volgende taken: 
• Een optimale organisatie van alle logistieke processen (de 
ontvangst, opslag, overslag en expeditie) • Het beheer van de 
technische installaties en het plannen van interventies waar 
nodig • Het garanderen van de kwaliteit van de dienstverle- 
ning en de veiligheid op het werk (ATEX-omgeving) • Een ade-
quate taakverdeling onder alle aan jou rapporterende colle-
ga’s (3 bedienden en 3 arbeiders + dokwerkers) • Het toezicht 
op de administratie, correcte order- en factuurregistratie, 
opvolging van leveringen en klachten • Het onderhouden van 
de klantenrelatie (Key Account) • Het opmaken van een jaar- 
lijks siteplan, tussentijds hierover rapporteren aan de Franse 
directeur en het opmaken van actieplannen ter verbetering.

Profiel: • Idealiter genoot je een technische opleiding en heb 
je een succesvolle leidinggevende ervaring in een logistieke 
/ supplychain- of productieomgeving • Belangrijker dan je 
opleiding en ervaring is echter je persoonlijkheid: je neemt 
verantwoordelijkheid, bent pragmatisch, hands-on en trans-
parant in je communicatie • Als manager sta je ‘tussen’ de 
medewerkers. Je coacht en begeleidt hen en waakt over een 
efficiënte taakverdeling • Je zorgt voor een open communi-
catie naar het Franse moederbedrijf en stemt beslissingen 
af waar nodig. Een goede gesproken kennis van het Frans is  
hierbij een sterke troef.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici- 
teer online. Vragen? Contacteer Pierre De Harven op  
pierre.deharven@hudsonsolutions.com.

Wie zijn wij …
Zorggroep ARUM vzw biedt begeleiding aan personen met een verstandelijke en/of 
motorische beperking (Campus de Meander) en personen met een niet-aangeboren 
hersenletsel (Campus Mané). Voor Campus Mané te Maasmechelen zijn wij op zoek 
naar een voltijdse zorgcoördinator / orthopedagoog.
Wat bieden wij …
Een voltijdse job in een aangename en stimulerende werkomgeving, een aangename 
werksfeer en aandacht voor een gezond evenwicht tussen werk en privé.
Interesse …
Twijfel niet en stuur je CV met gemotiveerd schrijven naar Valentina Poelmans, 
directeur personeel en organisatie via personeel@mane.be.

zoekt zorgcoördinator / 
orthopedagoog  (M/V)

Asster warme collega’s worden gezocht,

wil jij dan deel uitmaken van ons team?

Mobiel afdelingshoofd

Verpleegkundigen

Kwaliteitsmedewerker

Meer via asster.hro.be

voorbereiding en afhandeling van de dossiers en bewaakt de juridische administratieve 
aspecten. Je ondersteunt en adviseert de medewerkers op vlak van adviesverlening 
van de stedenbouwkundige aanvragen.
Stel je kandidaat via https://www.jobsolutions.be/register/7577 

Voltijds (38/38) – contractueel – onbepaalde duur – wervingsreserve van 2 jaar 
Je bent verantwoordelijk voor de werking van het geografisch informatiesysteem (GIS) 
en volgt de implementatie ervan op binnen de stadsdiensten. Je staat in voor het 
uitbouwen en coördineren van het GIS binnen het stadsbestuur. Je coördineert de 
opbouw, de opvolging en de actualisering van het GIS en de kaartgegevens. Je werkt 
nauw samen met de diensten onder de departementen ruimtelijke ordening, 
technische zaken en bevolking.
Stel je kandidaat via https://www.jobsolutions.be/register/7574

GIS-deskundige (B1-B3)

Wil je in aanmerking komen voor één van deze functies? 
Stel je dan ten laatste op 21 mei 2021 kandidaat. Dit kan op twee manieren:
 · online via de link bij elke vacature
 · per aangetekend schrijven: t.a.v. Elien Van Ranst, Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem.  
(Je kandidatuur moet ten laatste op 21 mei afgestempeld zijn door de post.)
Check via de link bij de vacature welke documenten je moet toevoegen aan je 
kandidatuur.
Meer info? Raadpleeg de infobrochure via www.jobsolutions.be/jobs of neem 
contact op met Elien Van Ranst · elien@assolutions.be · 09 389 69 96

één jaar ervaring. Dat blijkt uit het 
Salariskompas van Jobat, dat door 
ruim 83.000 bedienden, ambtena-
ren en arbeiders ingevuld werd. In 
de eerste drie jaar van je loopbaan 
stijgt je loon overigens eerder licht 
(rond 4 procent gemiddeld), daarna 
neemt het gemiddeld forser toe. 
Je startloon kan ook flink verschillen 
naargelang de opleiding die je volg-
de. Met een masterdiploma begin je 
bijvoorbeeld aan 2.761 euro bruto 
gemiddeld. Zonder hoger diploma is 
dat aan 2.383 euro en als professio-
nele bachelor aan 2.431 euro bruto.
In Brussel verdien je meer dan in 
Limburg of West-Vlaanderen. Niet 
elke sector betaalt evenveel, en dat 
geldt ook voor starters. Zo ligt het 

Daartegenover staat het startloon 
in de horeca. Dat ligt op 2.329 euro 
bruto gemiddeld.  (WiVi)

Vergelijk je loon op  
Jobat.be/salariskompas

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Ben je gepassioneerd door deze functies? 
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur reageer 
je via www.auli.be. 

Om de groei van ons bedrijf mee te ondersteunen, zijn we op zoek naar:

Jullie staan in voor de coaching, ontwikkeling en ondersteuning van een team 24 plussers en dit op 
een open en interactieve manier.

Jullie vormen een brugfunctie met de gespecialiseerde afdelingen bij KBC inzake risicobeheer 
zoals Audit, Compliance, Legal, Inspectie, Informatiebeveiliging, Cyberrisk, Business Continuity 
Management.

24+ is gevestigd in Berchem (Antwerpen) en is een joint venture 
van KBC en VAB-Groep.
Wij zijn het Customer Care Center van KBC. We staan in voor 
een brede waaier aan klantencontacten van niet-commerciële 
aard: we bieden gebruikersondersteuning, administratieve en 
technische ondersteuning aan klanten, kantoormedewerkers, 
verzekeringsagenten en medewerkers van KBC Live. 
In al deze communicatie staat steeds de kwaliteit van de 
interacties centraal. Bij zowel interne als externe contacten is het 
ons doel om een positief gevoel achter te laten en zo bij te dragen 
aan het sterke imago van de producten en diensten van KBC. Deze 
klantbeleving is wat we onze plusfactor noemen! 

Ga zeker eens een kijkje nemen op onze Instagram- en 
Facebookpagina.

SENIOR TEAM MANAGERS (Ref. 2021/2026)

voor het team ‘HCC’ (Homebanking Contact Center) en 
het team ‘PSN’ (Personenbeheer)

RISK MANAGER (Ref. 2021/2027) en

RISK CONTROLLER (Ref. 2021/2028)

Zoekt voor de regio Vlaanderen 
een 10-tal

PROSPECTEURS - 
VERTEGENWOORDIGERS (m/v/x)

We zoeken:
- Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van zelfstandi-

gen, KMO’s en vrije beroepen
- Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en 

verzorgd voorkomen
- Communicatief
- Vlot taalgebruik
- Commerciële feeling
- Leeftijd van ondergeschikt belang
- In bezit van wagen
- Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag per 

maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
-  Professionele opleiding en begeleiding
-  Voltijdse betrekking met bediendecontract
-  Aangename werksfeer
-  Zeer goede toekomstperspectieven met doorgroeimogelijk-

heden
-  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

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

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver

Kortrijk
Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be Er
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Site Manager
Een hands-on operationeel manager met goede operationele 
en people-managementskills

Bedrijfsinfo: Onze klant is een Frans familiebedrijf met een 
5-tal vestigingen, actief in opslag en overslag van landbouw- 
producten. De vestiging in de haven van Gent is een opera-
tionele site met een 6-tal medewerkers, aangevuld met dok- 
werkers, die voornamelijk services biedt voor de grootste klant 
in de Benelux. In het kader van de toekomstige pensionering van 
de Site Verantwoordelijke, zijn we op zoek naar zijn vervanger 
(m/v) 

Functie: Als eindverantwoordelijke voor de Gentse site, sta je 
samen met je team in voor een efficiënte planning en organi-
satie, een veilige en kwalitatieve operationele flow, een klant-
gerichte service en een accurate administratieve afhandeling.
Meer specifiek ben je verantwoordelijk voor de volgende taken: 
• Een optimale organisatie van alle logistieke processen (de 
ontvangst, opslag, overslag en expeditie) • Het beheer van de 
technische installaties en het plannen van interventies waar 
nodig • Het garanderen van de kwaliteit van de dienstverle- 
ning en de veiligheid op het werk (ATEX-omgeving) • Een ade-
quate taakverdeling onder alle aan jou rapporterende colle-
ga’s (3 bedienden en 3 arbeiders + dokwerkers) • Het toezicht 
op de administratie, correcte order- en factuurregistratie, 
opvolging van leveringen en klachten • Het onderhouden van 
de klantenrelatie (Key Account) • Het opmaken van een jaar- 
lijks siteplan, tussentijds hierover rapporteren aan de Franse 
directeur en het opmaken van actieplannen ter verbetering.

Profiel: • Idealiter genoot je een technische opleiding en heb 
je een succesvolle leidinggevende ervaring in een logistieke 
/ supplychain- of productieomgeving • Belangrijker dan je 
opleiding en ervaring is echter je persoonlijkheid: je neemt 
verantwoordelijkheid, bent pragmatisch, hands-on en trans-
parant in je communicatie • Als manager sta je ‘tussen’ de 
medewerkers. Je coacht en begeleidt hen en waakt over een 
efficiënte taakverdeling • Je zorgt voor een open communi-
catie naar het Franse moederbedrijf en stemt beslissingen 
af waar nodig. Een goede gesproken kennis van het Frans is  
hierbij een sterke troef.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici- 
teer online. Vragen? Contacteer Pierre De Harven op  
pierre.deharven@hudsonsolutions.com.

Houtmagazijn Verdonckt zoekt een schrijnwerker en 
een magazijnier! Ben jij enthousiast, betrokken en 
klantvriendelijk? En bovendien op zoek naar een job 
in een dynamisch en innovatief bedrijf? 

Neem dan snel een kijkje op 
www.houtmagazijnverdonckt.be/nl/actuele-jobs 

en overtuig ons van je kwaliteiten!

Houtmagazijn Verdonckt is pionier op de markt van 
houten gevelbekleding en terrassen en bezieler 
van gevelbekleding Outdoor Wood Concepts®. Ons 
enthousiast team ontvangt je met open armen!

GEZOCHT: KLANTVRIENDELIJKE 
SCHRIJNWERKER EN MAGAZIJNIER

De fi rma’s Votquenne Foundations 
(www.votquennefoundations.be) 
uit Kortrijk en Lameire FFT (www.
lameireft.be) uit Eeklo zijn nationaal 
toonaangevend in het aanreiken van 
pasklare oplossingen met betrekking 
tot funderings- en beschoeiings-
technieken. Hun gedreven team 
streeft kwalitatieve en klantge-
richte totaaloplossingen na. Door 
hun persoonlijke aanpak en korte 
communicatielijnen maken zij het 
verschil. Om dit verder te realise-
ren zoeken ze collega’s (m/v), regio 
Kortrijk – Eeklo – Gent, met een 
positieve mindset.

Calculator
Functie: • Analyse van de projectaanvra-
gen (off ertes, adviesvragen van architecten 
en/of studiebureaus, …) • Werkvoorberei-
ding: opmaak van de werkplannen en reken-
nota’s, opmaak en opvolging van de prijsaan-
vragen, ... • Prijszetting en opvolging.
Profi el: • Je bent een teamspeler met een 
analytisch denkvermogen • Je beschikt mini-
mum over een bachelorsdiploma en hebt de 
nodige technische interesse.

Werfl eider
Functie: • Je bent als werfl eider on the fi eld 
verantwoordelijk voor de goede uitvoering
van onze projecten • Je bereidt daarbij de
werkzaamheden voor, coördineert in buiten-
dienst de uitvoering en volgt alles nauw-
keurig op • Je stuurt de ploegen aan op een 
duidelijke en constructieve manier • Je hebt 
op regelmatige basis contacten met de 
hoofdaannemers, de onderaannemers en de 
leveranciers • Je bestelt de nodige materialen 
en volgt hun leveringen op. 

Profi el: • Je beschikt minimum over een 
bachelor bouwkunde of bent gelijkwaardig 
door ervaring • Je bent een geboren leider, 
handelt reactief en bent communicatief sterk 
• Je bent proactief, hebt de nodige maturiteit
en bent hands-on.

Projectleider
Functie: • Je bent dé schakel tussen de interne 
studiedienst en de werven en hebt een over-
koepelende responsabiliteit • Je bent verant-
woordelijk voor de opvolging en uitvoering van 
de verschillende projecten en ondersteunt de 
werfl eiders waar nodig • Je werkt nauw samen 
met de planning & denkt mee in functie van het 
eindresultaat • Einde werf of einde maand stel 
je de nodige vorderingsstaten op. 
Profi el: • Je handelt proactief en bent commu-
nicatief sterk • Je neemt graag de leiding over 
de verschillende projecten • Je beschikt over 
een ingenieursdiploma.

Interesse en solliciteren: 
kato@aanwervingshuis.be of 056 225 880
Deze functies worden exclusief behandeld door Aanwervingshuis.

Aanbod voor deze functies: 
Jouw toewijding wordt beloond met een
gevarieerde job in een stabiel bedrijf met 
een familiale toets en de nodige doorgroei-
mogelijkheden.  
‘Learning on the job’ is standaard bij ons. 
Bovendien is er een aantrekkelijk 
loonpakket voorzien en krijg je oprechte 
waardering voor jouw werk.

Ze zijn ook nog op zoek naar 
boorkraanmachinisten en 
hulpmannen!

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

Hoe hoog is je loon als starter?

2.561 euro bruto. Dat is het gemiddelde loon voor starters 
in België, oftewel: werknemers met minder dan één jaar 
ervaring. Dat blijkt uit het Salariskompas van Jobat, dat 
door ruim 83.000 bedienden, ambtenaren en arbeiders 
ingevuld werd. In de eerste drie jaar van je loopbaan stijgt 
je loon overigens eerder licht (rond 4 procent gemiddeld), 
daarna neemt het gemiddeld forser toe. 
Je startloon kan ook flink verschillen naargelang de op-
leiding die je volgde. Met een masterdiploma begin je 

bijvoorbeeld aan 2.761 euro bruto gemiddeld. Zonder 
hoger diploma is dat aan 2.383 euro en als professionele 
bachelor aan 2.431 euro bruto.
In Brussel verdien je meer dan in Limburg of West- 
Vlaanderen. Niet elke sector betaalt evenveel, en dat 
geldt ook voor starters. Zo ligt het startloon in chemie en 
farma gemiddeld op 3.048 euro bruto, sectoren die tra-
ditioneel het best betalen. Daartegenover staat het start-
loon in de horeca. Dat ligt op 2.329 euro bruto gemiddeld.  

(WiVi)

Je bent net afgestudeerd. Wat moet je dan antwoorden als die recruiter tijdens 
jouw eerste sollicitatiegesprek vraagt hoeveel je wil verdienen?

Vergelijk je loon op  
Jobat.be/salariskompas



INTERESSE?
Reageer via Verdonck Professional Partners 

offi  ce@verdonckbv.be
056 53 11 80

www.verdonckbv.be 

Aanwerving exclusief begeleid door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

DETREMMERIE NV, gevestigd te BEVEREN-LEIE, is een gerenommeerd bedrijf 
actief in de productie van luxe badkamermeubelen en marktleider in de Benelux.

Onze organisatie blijft groeien en wij willen ons bestaand team uitbreiden met 
(m/v/x):

MARKETING & SALES 
MEDEWERK(ST)ER 
sales support en klantenonthaal (ref. 120 109)

DE UITDAGING: Na een grondige interne opleiding zal je instaan voor verkoop-
ondersteuning vanuit de binnendienst: • telefonisch klantencontact o.a. product-
informatie en -advies • uitwerken van marketingcampagnes inclusief social
media en website • bijstaan van het verkoopteam o.a. folders, stalen, prijslijsten, … 
• ontvangst van klanten in de toonzaal.

PROFIEL: • bachelor met commerciële feeling • sterke interesse voor marketing en 
digitale media • goede beheersing van de Franse taal (gesproken én geschreven) 
• bij voorkeur vertrouwd met InDesign en Photoshop.

IT MEDEWERK(ST)ER
programmering en databeheer (ref. 120 108)

DE UITDAGING: Samen met de IT-manager zal je instaan voor de opvolging en 
verdere uitbouw van onze ERP-maatwerk software. Naast programmering zal je 
mede instaan voor het data- en artikelenbeheer en digitaliseringsprojecten.

PROFIEL: • bachelor of gelijkwaardig door ervaring • goede basiskennis IT • bereid 
om de ERP-programmering aan te leren • bij voorkeur vertrouwd met SQL & Excel.

ONDERHOUDSTECHNIEKER
met groeipotentieel (ref. 120 106)

DE UITDAGING: Samen met de technisch directeur zal je instaan voor het preventief en 
curatief onderhoud en de technische diagnoses ter oplossing van machinestoringen. 
Naast programmering word je medeverantwoordelijk voor andere technische interven-
ties o.a. onderhoud gebouwen, wagenpark, nieuwe investeringen, …

PROFIEL: • technische background (elektriciteit of elektromechanica) • sterk tech-
nisch-praktisch inzicht • veel zijdige interesse • teamplayer.

POLYVALENTE ARBEID(ST)ERS
montagelijn - dagwerk (ref. 120 110)

DE UITDAGING: Je zal instaan voor de eindafhandeling op de productielijn o.a. 
montage van deuren, laden, …. alsook voor de verpakking. 

PROFIEL: • initiatiefrijk en handig persoon • stabiele loopbaan in een productieomge-
ving (licht fysiek werk) • schoolverlater komt tevens in aanmerking.

Bij Detremmerie werk je in een uitdagende en innovatieve omgeving.
Je bouwt mee aan een boeiende toekomst in een aangename werkomgeving.
Je kan rekenen op competitieve loonvoorwaarden en ruim opleidingsaanbod.

BlankenbergeBlankenberge
WERFT AAN 
Blankenberge
WERFT AAN 
Blankenberge

VOLTIJDS - IN STATUTAIR VERBANDVOLTIJDS - IN STATUTAIR VERBAND

Bouw mee aan onze bibliotheek van morgen!
Als diensthoofd sta je in voor de dagelijkse leiding en voor de verdere 

uitbouw van de bibliotheek, met bijzondere aandacht voor de collectie, 
de organisatie van het activiteitenprogramma, de scholenwerking, 

het beheer en de exploitatie van één van de mooiste gebouwen van 
Blankenberge. 

SOLLICITEREN

Je kan solliciteren voor deze functie t.e.m. donderdag 27 mei 2021.

Bezorg ons je kandidatuur samen met je cv, een kopie van je diploma, 
een kopie van je rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister. 

Doe dit via mail (vacature@blankenberge.be) of per post 
(Lokaal Bestuur Blankenberge, Personeelsdienst, 

Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge).

De uitgebreide functieomschrijving en informatie over hoe je 
je kandidatuur indient vind je op www.blankenberge.be/vacatures.

Enkel volledige kandidaturen komen in aanmerking.

De data van de selectieproeven ontvang je na het afsluiten 
van de kandidaturen.

www.blankenberge.be

DIENSTHOOFD BIBLIOTHEEK (B4-B5)

OTARY IS EEN ALLIANTIE VAN ACHT BELGISCHE
BEDRIJVEN GESPECIALISEERD IN HERNIEUWBARE
ENERGIE.
MET DE OFFSHORE WINDPARKEN RENTEL EN
SEAMADE, GOED VOOR 800MW, EXPLOITEERT
OTARY 100 OFFSHORE WINDTURBINES IN DE
NOORDZEE, WAT OVEREENKOMT MET MEER DAN
EEN DERDE VAN DE TOTALE OFFSHORE
WINDCAPACITEIT IN BELGIË, GOED VOOR GROENE
ENERGIE VOOR BIJNA 800.000 BELGISCHE
HUISHOUDENS.

OFFSHORE
WIND

WORKS.

WIL JIJ GRAAG ONS TEAM ENERGIEK VERSTERKEN?

PLANNER PERMIT & COORDINATOR

CONTROL ROOM OPERATOR

SURF NAAR HTTPS://WWW.OTARY.BE/NL/JOBS

MAIL JOUW CV NAAR HR@OTARY.BE

CONTROL ROOM ENGINEER



Onze hogeschool is met haar ruim 6000 studenten 
een sterkhouder van het Nederlandstalig hoger 
onderwijs in Brussel, Leuven en Diest. Met onze 
progressieve, humanistische en pluralistische aanpak 
garanderen wij participatief onderwijs in synergie met 
onderzoek, kunstontwikkeling en maatschappelijke 
dienstverlening. 

Wij hebben de volgende vacatures: 
Algemeen directeur
Als algemeen directeur vertegenwoordig je de Erasmushogeschool Brussel. 
Je hebt ervaring in een leidinggevende functie, gericht op openheid, 
samenwerking en overleg. Je beschikt over een strategische visie en goede 
onderhandelings- en communicatievaardigheden. Je bewaakt de uitvoering 
van de regelgeving en beslissingen. Je coördineert de administratieve 
diensten en staat in voor een goede uitvoering van onze kerntaken. Je 
beschikt over een grondig inzicht in het hoger onderwijs en hebt een 
affi niteit met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en onderzoek in 
de kunsten.* 

Directeur departement Gezondheid, Design & Technologie 
Directeur departement Mens & Maatschappij 
Directeur RITCS - Royal Institute for Theater, Cinema & Sound 
Directeur Koninklijk Conservatorium Brussel 
Ook zoeken wij 4 directeurs voor een hernieuwbaar mandaat van vier 
jaar voor onze 2 departementen en 2 Schools of Arts. In deze functie 
maak je deel uit van het directieteam en sta je in voor een correcte 
uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen. In overleg met je 
opleidingshoofden leg je de studieprogramma’s, onderwijsactiviteiten en 
het pedagogisch concept vast. Je staat in voor de kwaliteitszorg en voor de 
opvolging van de onderzoeksprojecten, maatschappelijke dienstverlening, 
internationalisering en studentenbegeleiding. Je motiveert en coacht het 
administratief en onderwijzend personeel.* 

*De uitgebreide profi elen kan je nalezen op
ehb.be/vacature-directeurs
De kandidaturen moeten uiterlijk 21 mei 2021 
ingediend worden via de op de website vermelde kanalen.

www.overijse.be/jobs

“Een glimlach zien 
op het gezicht van de 
klanten wanneer ik hun 
woning spik en span heb 
gemaakt, geeft me veel 
voldoening”

MYRIAM CARELS
TECHNISCH BEAMBTE 
SCHOONMAAK

Wij zoeken voor de afdeling thuisdiensten: 

Op zoek naar 
een job met pit?

“Een glimlach zien 
op het gezicht van de 
klanten wanneer ik hun 
woning spik en span heb 
gemaakt, geeft me veel 
voldoening”

MYRIAM CARELS
TECHNISCH BEAMBTE 
SCHOONMAAK

Wij zoeken voor de afdeling thuisdiensten: 

“Een glimlach zien 
op het gezicht van de 
klanten wanneer ik hun 
woning spik en span heb 
gemaakt, geeft me veel 
voldoening”

MYRIAM CARELS
TECHNISCH BEAMBTE 
SCHOONMAAK

Wij zoeken voor de afdeling thuisdiensten: 

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

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

een technisch assistent 
ambulante schoonmaak 
• Je maakt de woning van de 

cliënt schoon
• Je doorbreekt de eenzaamheid 

van de cliënt door het bieden 
van een luisterend oor

• Je geeft de problemen en knelpunten 
door mbt de thuissituatie en 
gezondheid van de cliënt

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.

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

We zoeken medewerkers (m/v/x) met verschillende competenties. 
Heb je interesse in één van de onderstaande functies? 
Stel je dan ten laatste op 21 mei 2021 kandidaat.

Voltijds (38/38) – contractueel – onbepaalde duur – wervingsreserve van 2 jaar 
Je vertegenwoordigt de dienst ruimtelijke ordening met kennis van zaken op interne en 
externe overlegmomenten. Je staat in voor de stedenbouwkundige kwalitatieve 
voorbereiding en afhandeling van de dossiers en bewaakt de juridische administratieve 
aspecten. Je ondersteunt en adviseert de medewerkers op vlak van adviesverlening 
van de stedenbouwkundige aanvragen.
Stel je kandidaat via https://www.jobsolutions.be/register/7577 

Omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening (A1a-A3a)

Voltijds (38/38) – contractueel – onbepaalde duur – wervingsreserve van 2 jaar 
Je bent verantwoordelijk voor de werking van het geografisch informatiesysteem (GIS) 
en volgt de implementatie ervan op binnen de stadsdiensten. Je staat in voor het 
uitbouwen en coördineren van het GIS binnen het stadsbestuur. Je coördineert de 
opbouw, de opvolging en de actualisering van het GIS en de kaartgegevens. Je werkt 
nauw samen met de diensten onder de departementen ruimtelijke ordening, 
technische zaken en bevolking.
Stel je kandidaat via https://www.jobsolutions.be/register/7574

GIS-deskundige (B1-B3)

Voltijds (38/38) – statutair – wervingsreserve van 2 jaar
Je staat aan het hoofd van het departement ruimtelijke ordening en omgeving. Je 
fungeert als gemeentelijk omgevingsambtenaar en vertegenwoordigt het departement 
met kennis van zaken. Je bent adviseur bij de beleidsorganen die de stad van morgen 
mee richting geven op ruimtelijk vlak. Je staat in voor de stedenbouwkundige 
kwalitatieve voorbereiding en afhandeling van de dossiers en bewaakt de juridische 
administratieve aspecten.
Stel je kandidaat via https://www.jobsolutions.be/register/7578 

Departementshoofd ruimtelijke ordening en  
omgeving (A5a-A5b)

Wil je in aanmerking komen voor één van deze functies? 
Stel je dan ten laatste op 21 mei 2021 kandidaat. Dit kan op twee manieren:
 · online via de link bij elke vacature
 · per aangetekend schrijven: t.a.v. Elien Van Ranst, Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem.  
(Je kandidatuur moet ten laatste op 21 mei afgestempeld zijn door de post.)
Check via de link bij de vacature welke documenten je moet toevoegen aan je 
kandidatuur.
Meer info? Raadpleeg de infobrochure via www.jobsolutions.be/jobs of neem 
contact op met Elien Van Ranst · elien@assolutions.be · 09 389 69 96



Gezocht: m/v/x
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:

EXPERT  
GEBOUWENTECHNIEKEN

Graad Av – voltijds – contractueel 

Profiel Vanuit je expertise in technische installaties 
werk je een actief beleid uit rond het stedelijk 
gebouwenpatrimonium en in het bijzonder 
gebouwentechnieken. Je volgt complexe 
investeringsprojecten op van A-Z en bent 
hiervoor het aanspreekpunt binnen en buiten 
de organisatie.  Je ondersteunt het bestuur en 
de stedelijke diensten door het geven van advies 
en analyses met als doel correct onderbouwde 
beleidsbeslissingen te realiseren.

Voorwaarden Je bent in het bezit van een functiegericht 
masterdiploma of een algemeen masterdiploma 
met minstens 4 jaar relevante ervaring. Heb 
je geen masterdiploma? Indien je slaagt voor 
een bijkomende capaciteitstest, kan je alsnog 
deelnemen aan de procedure op voorwaarde 
dat  je minstens 4 jaar relevante ervaring hebt. 

Loon Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante 
ervaring en anciënniteit) tussen 3.170,07 en 
5.252,01 euro, aangevuld met extralegale voor-
delen.

Solliciteren kan tot uiterlijk 31 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. 

VACATURE

Ervaren tuinaanlegger
die ervan houdt met zorg eervolle

totaalprojecten af te leveren.

Fulltime

Sollicitaties met CV kan je sturen naar
lorenz@tuinenpaulnijst.be of

089/ 61 15 15

De Katholieke Scholengemeenschap Mosa-RT
Maaseik-Kinrooi zoekt voor indiensttreding op 1 september 2021

Wij bieden:
• Een voltijdse opdracht met de mogelijkheid tot vaste benoeming op termijn
• Tewerkstelling in de tweede en derde graad secundaire school
• Salaris volgens onderwijsbarema’s 

Opleiding
Je beschikt over een diploma niveau bachelor of master en over een getuigschrift 
van pedagogische bekwaamheid. Je hebt bij voorkeur minstens 8 jaar onderwijs- 
ervaring, ervaring in een leidinggevende functie is een meerwaarde.

Meer informatie over deze vacature vind je op
www.mosa-rt.be > Jobs > vacatures

Interesse?
Stuur uiterlijk vóór 21 mei 2021 je sollicitatiebrief met motivatie en CV naar  
mevrouw Valentine Creemers, directeur HRM (valentine.creemers@mosa-rt.be). 
Meer informatie over de functie: Erik Peeten, algemeen coördinerend directeur  
(erik.peeten@mosa-rt.be of 0477 20 18 58)

EEN ADJUNCT-DIRECTEUR BOVENBOUW 
(SECUNDAIR ONDERWIJS)

Wie zijn wij …
Zorggroep ARUM vzw biedt begeleiding aan personen met een verstandelijke en/of 
motorische beperking (Campus de Meander) en personen met een niet-aangeboren 
hersenletsel (Campus Mané). Voor Campus Mané te Maasmechelen zijn wij op zoek 
naar een voltijdse zorgcoördinator / orthopedagoog.
Wat bieden wij …
Een voltijdse job in een aangename en stimulerende werkomgeving, een aangename
werksfeer en aandacht voor een gezond evenwicht tussen werk en privé.
Interesse …
Twijfel niet en stuur je CV met gemotiveerd schrijven naar Valentina Poelmans, 
directeur personeel en organisatie via personeel@mane.be.

zoekt zorgcoördinator / 
orthopedagoog  (M/V)

Asster warme collega’s worden gezocht,

wil jij dan deel uitmaken van ons team?

Mobiel afdelingshoofd

Verpleegkundigen

Kwaliteitsmedewerker

Meer via asster.hro.be

Zoekt voor de regio Vlaanderen 
een 10-tal

PROSPECTEURS - 
VERTEGENWOORDIGERS (m/v/x)

We zoeken:
- Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van zelfstandi-

gen, KMO’s en vrije beroepen
- Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en 

verzorgd voorkomen
- Communicatief
- Vlot taalgebruik
- Commerciële feeling
- Leeftijd van ondergeschikt belang
- In bezit van wagen
- Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag per 

maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
-  Professionele opleiding en begeleiding
-  Voltijdse betrekking met bediendecontract
-  Aangename werksfeer
-  Zeer goede toekomstperspectieven met doorgroeimogelijk-

heden
-  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

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

In elk van ons zit een Ludo. Dat gefrustreerde stemmetje 

dat knaagt aan je werkgeluk. Hoor je hem tegenwoordig 

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

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

inspiratie om weer vrolijk te worden van je huidige job.

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



JOBS BIJ STAD & OCMW LIER

Teamcoördinator omgeving
Heb jij zin om een team te leiden en heb je 
juridische en stedenbouwkundige kennis?

Coördineer jij binnenkort de dagelijkse 
activiteiten van het dienstencentrum?

>

>

>

Solliciteer via www.lier.be
t.e.m. 3 juni 2021.

Dienstencentrumleider

Maatschappelijk werker
Wil jij je inzetten voor de inwoners van 
Lier die het moeilijk hebben? 

Zoekt voor de regio Vlaanderen 
een 10-tal

PROSPECTEURS - 
VERTEGENWOORDIGERS (m/v/x)

We zoeken:
- Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van zelfstandi-

gen, KMO’s en vrije beroepen
- Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en 

verzorgd voorkomen
- Communicatief
- Vlot taalgebruik
- Commerciële feeling
- Leeftijd van ondergeschikt belang
- In bezit van wagen
- Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag per 

maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
-  Professionele opleiding en begeleiding
-  Voltijdse betrekking met bediendecontract
-  Aangename werksfeer
-  Zeer goede toekomstperspectieven met doorgroeimogelijk-

heden
-  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

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

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Ben je gepassioneerd door deze functies? 
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur reageer 
je via www.auli.be. 

Om de groei van ons bedrijf mee te ondersteunen, zijn we op zoek naar:

Jullie staan in voor de coaching, ontwikkeling en ondersteuning van een team 24 plussers en dit op 
een open en interactieve manier.

Jullie vormen een brugfunctie met de gespecialiseerde afdelingen bij KBC inzake risicobeheer 
zoals Audit, Compliance, Legal, Inspectie, Informatiebeveiliging, Cyberrisk, Business Continuity 
Management.

24+ is gevestigd in Berchem (Antwerpen) en is een joint venture 
van KBC en VAB-Groep.
Wij zijn het Customer Care Center van KBC. We staan in voor 
een brede waaier aan klantencontacten van niet-commerciële 
aard: we bieden gebruikersondersteuning, administratieve en 
technische ondersteuning aan klanten, kantoormedewerkers, 
verzekeringsagenten en medewerkers van KBC Live. 
In al deze communicatie staat steeds de kwaliteit van de 
interacties centraal. Bij zowel interne als externe contacten is het 
ons doel om een positief gevoel achter te laten en zo bij te dragen 
aan het sterke imago van de producten en diensten van KBC. Deze 
klantbeleving is wat we onze plusfactor noemen! 

Ga zeker eens een kijkje nemen op onze Instagram- en 
Facebookpagina.

SENIOR TEAM MANAGERS (Ref. 2021/2026)

voor het team ‘HCC’ (Homebanking Contact Center) en 
het team ‘PSN’ (Personenbeheer)

RISK MANAGER (Ref. 2021/2027) en

RISK CONTROLLER (Ref. 2021/2028)

BEDIENDE PERSONEELSDIENST
Kom jij ons team versterken ?
locatie : Centrum Antwerpen
aangename werksfeer en interessante loonvoorwaarden.
Voor meer informatie kan u terecht bij Bob Janssens 
(bob.janssens@brabo.com)
CV BRABO | Noorderlaan, 21 – Haven 28, 2030 Antwerpen
www.brabo.com

Lokaal bestuur Arendonk zoekt:

DESKUNDIGE COMMUNICATIE
niveau B • 19/38ste • contractueel

FUNCTIE Als medewerker van de dienst communicatie sta je mee in voor de 
opmaak, uitvoering en bewaking van het communicatiebeleid van het lokaal 
bestuur Arendonk. Je zorgt mee voor de realisatie van alle interne en externe 
communicatie van het lokaal bestuur.

VEREISTEN Je hebt een bachelordiploma ofwel een diploma hoger onderwijs 
van één cyclus of daarmee gelijkgesteld.

WAT BIEDEN WIJ? De bruto maandelijkse aanvangswedde bedraagt aan de 
huidige index minimum 2 509,94 euro (voor een voltijdse functie). Je hebt recht 
op maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding. 
Er wordt een werfreserve voor 3 jaar aangelegd.

SOLLICITEREN? Je kan een infobrochure downloaden van de website  
www.arendonk.be of verkrijgen bij de personeelsdienst: 014 40 90 64 of  
mieke.iemants@arendonk.be. Je kandidatuur (inclusief motivatiebrief, cv en kopie 
van de diploma’s) moet uiterlijk op vrijdag 28 mei 2021 verstuurd worden naar het 
college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29, 2370 Arendonk (poststempel 
geldt als bewijs), of afgegeven worden op de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs.

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

Hoe hoog is je loon als starter?

2.561 euro bruto. Dat is het gemiddelde 
loon voor starters in België, oftewel: werk-
nemers met minder dan één jaar ervaring. 
Dat blijkt uit het Salariskompas van Jobat, 
dat door ruim 83.000 bedienden, ambte-
naren en arbeiders ingevuld werd. In de 
eerste drie jaar van je loopbaan stijgt je 
loon overigens eerder licht (rond 4 procent 
gemiddeld), daarna neemt het gemiddeld 
forser toe. 
Je startloon kan ook flink verschillen naar-
gelang de opleiding die je volgde. Met een 
masterdiploma begin je bijvoorbeeld aan 
2.761 euro bruto gemiddeld. Zonder hoger 

diploma is dat aan 2.383 euro en als pro-
fessionele bachelor aan 2.431 euro bruto.
In Brussel verdien je meer dan in Limburg 
of West-Vlaanderen. Niet elke sector be-
taalt evenveel, en dat geldt ook voor 
starters. Zo ligt het startloon in chemie 
en farma gemiddeld op 3.048 euro bruto, 
sectoren die traditioneel het best betalen. 
Daartegenover staat het startloon in de 
horeca. Dat ligt op 2.329 euro bruto ge-
middeld.  (WiVi)

Je bent net afgestudeerd. Wat moet je dan antwoorden als die recruiter 
tijdens jouw eerste sollicitatiegesprek vraagt hoeveel je wil verdienen?

Vergelijk je loon op 
Jobat.be/salariskompas

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

De uitdaging: Na een grondige inwerkperiode word je verantwoordelijk voor onze talrijke
professionele klanten, voornamelijk in West- en Oost-Vlaanderen. Hiertoe sta je continu in contacten
met aannemers, interieurinrichters, schrijnwerkers en houthandels. Naast productpromotie zal je 
ook de offertes opvolgen die vanuit de binnendienst werden toegestuurd. Tevens word je mee 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het klantenbestand via gerichte prospectie. Je werkt 
van thuis uit en rapporteert wekelijks ter plaatse aan de bedrijfsleiding.

Profi el: • gedreven commercieel profi el met minstens initiële b2b-ervaring • autonome werker 
met vlotte zelf-organisatie • concreet in communicatie en KMO-minded • bij voorkeur vertrouwd 
met de hout-, bouw- of interieursector.

Aanbod: • een commerciële spilfunctie in een KMO met een stevige traditie en reputatie • een 
groot aanbod in combinatie met een klantvriendelijke service • een sterke marktpositie dankzij 

eigen productiefaciliteiten • een familiale bedrijfscultuur met korte communicatiekanalen 
• een stimulerend vast salaris + maaltijdcheques + representatieve bedrijfs wagen.

OOSTERLINCK HOUTPRODUCTEN is een West-Vlaams 
familiebedrijf met hoofdzetel in WINGENE. Wij zijn enerzijds 
actief als groothandel en anderzijds als fabrikant van deuren 
en parket. Ter opvolging zoeken wij een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 



MANAGER - MEDEVENNOOT
Fietsen Concept Store • Regio Westhoek (ref. 127 301) 

De uitdaging: Je zal een gloednieuwe concept store uitbouwen en uitbaten. Hiertoe zal je niet enkel
particuliere klanten maar ook fi etsclubs en tweedeverblijvers uit de kustregio en fi etsfanaten van over de 
Franse grens bedienen. Daarnaast wordt fi etsenverhuur (o.a. aan B&B’s) eveneens een belangrijke core
business. Kortom, je wordt niet enkel eigenaar van een toonaangevende fi etsenhandel en -service maar je zal
tegelijkertijd een belevingscentrum voor hobbyfi etsers creëren met o.a. ontmoeting- en ontspanningsruimte.

Profi el: • ondernemende persoonlijkheid met een passie voor fi etsen • initiatiefrijk organisator met
commercieel talent • veelzijdige interesse: aankoop, logistiek, marketing, techniek, ... • de ambitie om een eigen 
zaak te runnen • bij voorkeur reeds leidinggevende ervaring bv fi liaalleider, gerant, ... • bereid tot praktische 
bijscholing in fi etstechniek.

Aanbod: • de mogelijkheid om een eigen zaak uit te bouwen met een vrij beperkt startkapitaal • een uniek 
concept dat inspeelt op een reële behoefte in de Westhoek • een formule die een breed publiek bereikt 

alsook méér exclusieve doelgroepen • een moderne nieuwbouw met gratis woonst in een hedendaags 
ruim appartement • de mogelijkheid om op langere termijn alle aandelen te verwerven.

Onze opdrachtgever betreft een familiale investeerder die een gloednieuw fi etsencenter in de Westhoek wenst 
uit te bouwen. Hiertoe wordt uitgekeken naar een (m/v):

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

DE UITDAGING: Na een grondige inwerkperiode binnen het IT-team zal je autonoom instaan voor: • de vertaling 
van de gebruikersnoden binnen de administratieve en technische diensten naar gebruiksvriendelijke ERP software 
• de aanpassing, uitbreiding of conversie van bestaande software • de uitwerking van diverse projecten o.a. Iot, 
digitale meter, … • het dagelijks beheer van software, hardware en telecommunicatie en de interne ondersteu-
ning (eerste aanspreekpunt, helpdesk). 

PROFIEL: • leergierig en inventief • goede basiskennis van databases (bv. Microsoft SQL) en van C# • sterk 
analytisch en communicatief vaardig in de omgang met gebruikers • teamplayer.

ONS AANBOD: • een zeer afwisselende functie met talrijke uitdagingen en projecten • kansen tot verdere
bijscholing • een aangename werksfeer • een attractieve werkomgeving • een professionele organisatie met 

continu investeringen in mensen en techniek • een solide werkgever die duurzaam ondernemen hoog in 
het vaandel draagt • een stimulerend vast salaris + diverse sociale voordelen.

SOFTWAREONTWIKKELAAR
(Ref. 60 915)

IWVA (www.iwva.be) is een intergemeentelijk samenwerkings-
verband in de regio Veurne en de Westkust met uitvalsbasis in
OOSTDUINKERKE. Wij zijn enerzijds actief in duurzame winning,
distributie en sanering van drinkwater en anderzijds in het beheer
van duin gebieden. Ter versterking van de interne ICT-dienst zoeken 
wij voor vaste aanwerving een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

CALCULATOR (ref. 107 602)

De uitdaging: In nauwe samenwerking met de collega’s en het directiecomité zal je instaan voor 
de dossieruitwerking en offerte-opmaak via analyse van het specifi ek aanbestedingsdossier, de 
prijsvragen bij onze bouwpartners, onderaannemers & leveranciers, en de berekening van de 
kostprijzen. Tevens werk je ondersteunend in de onderhandelingsfase met private opdracht-
gevers. Na toewijzing verzorg je de overdracht naar de projectleiding (eventueel met project-
voorbereiding in functie van de noodzaak).

Profi el: • industrieel ingenieur bouwkunde of gelijkwaardig door ervaring in de gebouwensector 
• grondige technische vakkennis met oog voor detail en met sterk cijfermatig inzicht • geboeid 
door de afwisseling en technische uitdagingen in de dossiers.

Aanbod: • een brede functie met ruime autonomie • een zeer grote variatie aan technisch
uitdagende projecten • een familiale teamspirit • een professionele organisatie met een 

sterke reputatie op vlak van kwaliteit en degelijkheid • een competitief salarispakket met 
extralegale voordelen.

Algemene Ondernemingen HIMPE nv, gevestigd in 
LOPPEM, is als gereputeerd algemeen aannemer van
gebouwen actief in West- en Oost Vlaanderen. Wij rea-
liseren open of gesloten ru bouw projecten, maar ook
totaalprojecten met technieken en afwerking, voor zowel 
de openbare als de private sector. Om de talrijke aanbe-
stedingsdossiers vakkundig te behandelen wensen wij 
ons team te versterken met een (m/v)

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

Goesting om ook je carrière 
gesmeerd te laten verlopen?

Eindeloos nieuwe parcours maken voor je elektrisch 
treintje, papa’s rekenmachine uit elkaar schroeven 
(en hopelijk ook terug in elkaar),… Was je als kleine 
dreumes al gefascineerd door hoe dingen in elkaar 
zitten en werken? Dan ben jij geknipt voor een job in 
techniek. Sleutelen aan machines en installaties, e�  -
ciënt fouten detecteren én oplossen, productielijnen 
vakkundig draaiende houden: je hebt het gewoon in 
je vingers. Toen al.

treintje, papa’s rekenmachine uit elkaar schroeven 
(en hopelijk ook terug in elkaar),… Was je als kleine 
dreumes al gefascineerd door hoe dingen in elkaar 

techniek. Sleutelen aan machines en installaties, e�  -
ciënt fouten detecteren én oplossen, productielijnen 
vakkundig draaiende houden: je hebt het gewoon in 
je vingers. Toen al.

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
TECHNIEK?

MANAGER - MEDEVENNOOT
Fietsen Concept Store • Regio Westhoek (ref. 127 301) 

De uitdaging: Je zal een gloednieuwe concept store uitbouwen en uitbaten. Hiertoe zal je niet enkel
particuliere klanten maar ook fi etsclubs en tweedeverblijvers uit de kustregio en fi etsfanaten van over de 
Franse grens bedienen. Daarnaast wordt fi etsenverhuur (o.a. aan B&B’s) eveneens een belangrijke core
business. Kortom, je wordt niet enkel eigenaar van een toonaangevende fi etsenhandel en -service maar je zal
tegelijkertijd een belevingscentrum voor hobbyfi etsers creëren met o.a. ontmoeting- en ontspanningsruimte.

Profi el: • ondernemende persoonlijkheid met een passie voor fi etsen • initiatiefrijk organisator met
commercieel talent • veelzijdige interesse: aankoop, logistiek, marketing, techniek, ... • de ambitie om een eigen 
zaak te runnen • bij voorkeur reeds leidinggevende ervaring bv fi liaalleider, gerant, ... • bereid tot praktische 
bijscholing in fi etstechniek.

Aanbod: • de mogelijkheid om een eigen zaak uit te bouwen met een vrij beperkt startkapitaal • een uniek 
concept dat inspeelt op een reële behoefte in de Westhoek • een formule die een breed publiek bereikt 

alsook méér exclusieve doelgroepen • een moderne nieuwbouw met gratis woonst in een hedendaags 
ruim appartement • de mogelijkheid om op langere termijn alle aandelen te verwerven.

Onze opdrachtgever betreft een familiale investeerder die een gloednieuw fi etsencenter in de Westhoek wenst 
uit te bouwen. Hiertoe wordt uitgekeken naar een (m/v):

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

DE UITDAGING: Na een grondige inwerkperiode binnen het IT-team zal je autonoom instaan voor: • de vertaling 
van de gebruikersnoden binnen de administratieve en technische diensten naar gebruiksvriendelijke ERP software 
• de aanpassing, uitbreiding of conversie van bestaande software • de uitwerking van diverse projecten o.a. Iot, 
digitale meter, … • het dagelijks beheer van software, hardware en telecommunicatie en de interne ondersteu-
ning (eerste aanspreekpunt, helpdesk). 

PROFIEL: • leergierig en inventief • goede basiskennis van databases (bv. Microsoft SQL) en van C# • sterk 
analytisch en communicatief vaardig in de omgang met gebruikers • teamplayer.

ONS AANBOD: • een zeer afwisselende functie met talrijke uitdagingen en projecten • kansen tot verdere
bijscholing • een aangename werksfeer • een attractieve werkomgeving • een professionele organisatie met 

continu investeringen in mensen en techniek • een solide werkgever die duurzaam ondernemen hoog in 
het vaandel draagt • een stimulerend vast salaris + diverse sociale voordelen.

SOFTWAREONTWIKKELAAR
(Ref. 60 915)

IWVA (www.iwva.be) is een intergemeentelijk samenwerkings-
verband in de regio Veurne en de Westkust met uitvalsbasis in
OOSTDUINKERKE. Wij zijn enerzijds actief in duurzame winning,
distributie en sanering van drinkwater en anderzijds in het beheer
van duin gebieden. Ter versterking van de interne ICT-dienst zoeken 
wij voor vaste aanwerving een (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

Zoekt voor de regio Vlaanderen 
een 10-tal

PROSPECTEURS - 
VERTEGENWOORDIGERS (m/v/x)

We zoeken:
- Vertegenwoordigers (m/v/x) voor het bezoeken van zelfstandi-

gen, KMO’s en vrije beroepen
- Dynamische en gemotiveerde personen met een goed en 

verzorgd voorkomen
- Communicatief
- Vlot taalgebruik
- Commerciële feeling
- Leeftijd van ondergeschikt belang
- In bezit van wagen
- Bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en 1 zaterdag per 

maand (1/2 dag) 

Wat hebben we u te bieden:
-  Professionele opleiding en begeleiding
-  Voltijdse betrekking met bediendecontract
-  Aangename werksfeer
-  Zeer goede toekomstperspectieven met doorgroeimogelijk-

heden
-  Vaste sector in uw regio (straal 25 km)

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

CALCULATOR (ref. 107 602)

De uitdaging: In nauwe samenwerking met de collega’s en het directiecomité zal je instaan voor 
de dossieruitwerking en offerte-opmaak via analyse van het specifi ek aanbestedingsdossier, de 
prijsvragen bij onze bouwpartners, onderaannemers & leveranciers, en de berekening van de 
kostprijzen. Tevens werk je ondersteunend in de onderhandelingsfase met private opdracht-
gevers. Na toewijzing verzorg je de overdracht naar de projectleiding (eventueel met project-
voorbereiding in functie van de noodzaak).

Profi el: • industrieel ingenieur bouwkunde of gelijkwaardig door ervaring in de gebouwensector 
• grondige technische vakkennis met oog voor detail en met sterk cijfermatig inzicht • geboeid 
door de afwisseling en technische uitdagingen in de dossiers.

Aanbod: • een brede functie met ruime autonomie • een zeer grote variatie aan technisch
uitdagende projecten • een familiale teamspirit • een professionele organisatie met een 

sterke reputatie op vlak van kwaliteit en degelijkheid • een competitief salarispakket met 
extralegale voordelen.

Algemene Ondernemingen HIMPE nv, gevestigd in 
LOPPEM, is als gereputeerd algemeen aannemer van
gebouwen actief in West- en Oost Vlaanderen. Wij rea-
liseren open of gesloten ru bouw projecten, maar ook
totaalprojecten met technieken en afwerking, voor zowel 
de openbare als de private sector. Om de talrijke aanbe-
stedingsdossiers vakkundig te behandelen wensen wij 
ons team te versterken met een (m/v)

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver

Kortrijk
Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be



Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Operations Manager 
Benelux & Frankrĳ k

QSE Manager Quality O�  cer

De THERMO-CLEAN Groep is de op één na grootste speler en een wereld-
wijde referentie voor het chemisch en thermisch ontlakken van metaal 
en andere materialen. Cruciaal is het hergebruik van de onderdelen na 
reiniging. Zo steunt THERMO-CLEAN de circulaire economie. De toepas-
singsmogelijkheden in de markt zijn grenzeloos. THERMO-CLEAN gaat 
er prat op om voor elk reinigingsprobleem een oplossing te zoeken, 
waardoor er regelmatig leuke uitdagingen op hun pad voorbijkomen. Zo 
werd bijvoorbeeld voor het reinigen van warmtewisselaars een zeer 
innoverende thermische techniek ontwikkeld. Klanten realiseren hier-
mee grote besparingen op o.a. hun energiekosten en verkleinen zo ook 
substantieel hun ecologische voetafdruk.

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

Wat heeft THERMO-CLEAN u concreet te bieden?

Om het management te versterken, de huidige vestigingen continu te optimaliseren en mee te werken aan de verdere uitbreiding van de groep zoeken we:

www.thermoclean.com

20 miljoen euro omzet

Heusden-Zolder (HQ)

200 medewerkers

1989

Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden

1. Operationeel aansturen van de 5 plants in 
de regio met het oog op een zo efficiënt 
mogelijke werking van huidige en 
toekomstige plants

2. Bepalen van strategie en budgetten van de 
plants binnen de regio en formuleren van 
investeringsvoorstellen

3. Managen en optimaliseren van processen 
op het gebied van productie, logistiek, 
onderhoud en administratie 

4. Analyseren van non-conformiteiten, 
aanpakken van oorzaken, coördineren van 
oplossingen 

5. Samen met de operations manager 
Duitsland/Slowakije deel uitmaken van het 
managementteam

1. Installeren, onderhouden en monitoren van 
het ‘Thermo-Clean procesmanagement-
systeem’ in bestaande en nieuwe plants

2. Opvolgen van de uitvoering in samen-
werking met lokale verantwoordelijken en 
externe partners

3. Initiëren van verbeteringen op het gebied 
van onze processen, kwaliteit, veiligheid 
en milieu

4. Bewaken van de toepassing en naleving 
van de wetgeving (focus op veiligheid en 
milieu) en het intern laten leven 

5. Aansturen van het supportteam en deel 
uitmaken van het managementteam

1. Ondersteunen van de QSE-manager met de 
praktische en administratieve uitvoering 
van QSE-acties

2. Voorbereiden, coördineren en begeleiden 
van interne en externe audits en 
vergaderingen 

3. Uitschrijven van procedures en toezien op 
de dagelijkse toepassingen

4. Instaan voor vergunningen, keuringen, 
certificaten, risicoanalyses, PBM ...

5. Organiseren van sensibiliseringsacties, 
preventiecampagnes en trainingen

Gewenste kwalifi caties Gewenste kwalifi caties

Hogere technische of chemische opleiding

Allrounder met brede interesse in QSE

Gewenste kwalifi caties

Ervaring met aansturing op 
meerdere/internationale locaties

Meerdere jaren (internationale) ervaring

Technische/chemische achtergrond

Coachend 
leidinggeven

Overtuigend
Administratief

sterk
Besluitvaardig 
en inspirerend

Helicopterview Gestructureerd

Achtergrond in industriële reiniging 

Kennis machines/
chemische processen 

Kennis ISO 9001-14001/VCA Kennis Duits, Engels, (Frans)

Kennis Frans, Engels, (Duits) Kennis Duits, Engels, (Frans) Kennis metaal/chemie

Toekomst-
gerichte
sleutelposities

Stijgende markt 
met enorm 
potentieel

Circulaire 
economie

Compleet 
salarispakket

Inbreng
eigen
ideeën

Bereid om
te reizen

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

Hogere technische of chemische opleiding

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

We zoeken medewerkers (m/v/x) met verschillende competenties. 
Heb je interesse in één van de onderstaande functies? 
Stel je dan ten laatste op 21 mei 2021 kandidaat.

Voltijds (38/38) – contractueel – onbepaalde duur – wervingsreserve van 2 jaar 
Je vertegenwoordigt de dienst ruimtelijke ordening met kennis van zaken op interne en 
externe overlegmomenten. Je staat in voor de stedenbouwkundige kwalitatieve 
voorbereiding en afhandeling van de dossiers en bewaakt de juridische administratieve 
aspecten. Je ondersteunt en adviseert de medewerkers op vlak van adviesverlening 
van de stedenbouwkundige aanvragen.
Stel je kandidaat via https://www.jobsolutions.be/register/7577 

Omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening (A1a-A3a)

Voltijds (38/38) – contractueel – onbepaalde duur – wervingsreserve van 2 jaar 
Je bent verantwoordelijk voor de werking van het geografisch informatiesysteem (GIS) 
en volgt de implementatie ervan op binnen de stadsdiensten. Je staat in voor het 
uitbouwen en coördineren van het GIS binnen het stadsbestuur. Je coördineert de 
opbouw, de opvolging en de actualisering van het GIS en de kaartgegevens. Je werkt 
nauw samen met de diensten onder de departementen ruimtelijke ordening, 
technische zaken en bevolking.
Stel je kandidaat via https://www.jobsolutions.be/register/7574

GIS-deskundige (B1-B3)

Voltijds (38/38) – statutair – wervingsreserve van 2 jaar
Je staat aan het hoofd van het departement ruimtelijke ordening en omgeving. Je 
fungeert als gemeentelijk omgevingsambtenaar en vertegenwoordigt het departement 
met kennis van zaken. Je bent adviseur bij de beleidsorganen die de stad van morgen 
mee richting geven op ruimtelijk vlak. Je staat in voor de stedenbouwkundige 
kwalitatieve voorbereiding en afhandeling van de dossiers en bewaakt de juridische 
administratieve aspecten.
Stel je kandidaat via https://www.jobsolutions.be/register/7578 

Departementshoofd ruimtelijke ordening en  
omgeving (A5a-A5b)

Wil je in aanmerking komen voor één van deze functies? 
Stel je dan ten laatste op 21 mei 2021 kandidaat. Dit kan op twee manieren:
 · online via de link bij elke vacature
 · per aangetekend schrijven: t.a.v. Elien Van Ranst, Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem.  
(Je kandidatuur moet ten laatste op 21 mei afgestempeld zijn door de post.)
Check via de link bij de vacature welke documenten je moet toevoegen aan je 
kandidatuur.
Meer info? Raadpleeg de infobrochure via www.jobsolutions.be/jobs of neem 
contact op met Elien Van Ranst · elien@assolutions.be · 09 389 69 96

Tectum Group is expert in daken, gevels en balustrades. Als onderdeel van Tectum Group is Tectum 
Dekkers de Belgische referentie voor platte daken. Tectum Dekkers ontfermt zich als totaalexpert over 
platte daken en alle aspecten die daarmee verband houden op korte en lange termijn.

• Je team leiden als een échte coach.
• Dankzij jouw operationele helikopterview behoud 

je het overzicht over de wervenportefeuille van je 
vestiging. 

• Samen met het projectteam zorg je ervoor dat de 
voorbereiding, organisatie en uitvoering van projecten 
soepel verloopt. 

• De maandelijkse KPI’s opvolgen en er alles aan doen 
om de doelstellingen te behalen.

• Een goede relatie creëren en behouden met de klant.
• Je rapporteert aan de senior regiomanager en COO.

Spreekt dit takenpakket jou aan... ?

• Een inspirerende people manager.
• Een rasechte teamplayer.
• Communicatief en oplossingsgericht.
• Gepassioneerd door techniek 
 en de bouw.
• Gedreven door autonomie en 

verantwoordelijkheidszin. 

En ben jij... ?

Contacteer onze Talent Coach Lorena Civita: lci@tectumgroup.be
Bekijk de volledige functieomschrijving via: 
https://www.tectumgroup.be/nl/jobs/business-unit-manager-0

Iets voor jou? Nog vragen? 

• Een persoonlijk onboardingtraject.
• Competitief salarispakket, incl. groeps- en hospitalisatie-

verzekering, maaltijdcheques, ecocheques, bonusregeling, 
bedrijfswagen & tankkaart.

• Mogelijkheid tot thuiswerk.
• Een cafetariaplan.
• Een open en familiale sfeer met korte communicatielijnen. 
• Filevrije omgeving.

Dan ben jij misschien wel de persoon die 
wij zoeken! Dit mag je van ons verwachten:

Deel uitmaken van ons fantastisch team?

BUSINESS UNIT MANAGER
Wij zoeken een

Met een klantgerichte aanpak en focus op operationele efficiëntie.

GENK &
HOME OFFICE

160 MLN. 
OMZET

> 400 
COLLEGA’S

30  
TEAMGENOTEN

4.500.000 M² 
AAN REALISATIES PER JAAR

CV 
mailen

Een babbel 
met 

Lorena

Een tweede 
gesprek met 

de COO

Loon-
voorstel

Assessment

Ervaring in 
de bouw

Master 
diploma

Kennis 
Frans

Min. 5 jaar ervaring in 
leidinggevende functie



➜ beheert een Ladbrokes kantoor in uw regio.
➜ geniet meteen van een bestaand, trouw en gepassioneerd cliënteel.

➜ zorgen voor een gratis  opleiding.
➜ bieden u een stevige commerciële  ondersteuning.

U

WIJ

CONTACTEER 
LADBROKES METEEN !

JO STERCKX
�  0475/63 35 63

jo.sterckx@entaingroup.com

G E E N  I N V E S T E R I N G  V E R E I S T 
A A N T R E K K E L I J K E  C O M M I S S I E S  E N  P R E M I E S

WELKOM IN HET TEAM
WORD ZELFSTANDIGE UITBATER

VAN EEN LADBROKESKANTOOR (M/V)

2 Begeleiders voor onze ambulante en mobiele diensten

Trappen Laenen
te Heusden-Zolder zoekt

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
Dienst Personeel |  +32 12 44 03 19  |  personeel@riemst.be

www.riemst.be 

Functie: 
Je verzekert o.a. het recht op maatschappelijke dienstverlening aan de 
cliënten van het Sociaal Huis, met als doelstelling hen te helpen een mens-
waardig leven te leiden. Je staat in voor de intake, het sociaal en financieel 
onderzoek, het opstellen van een hulpverleningsplan, het bemiddelen en 
formuleert een voorstel aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. 

• Je bent in het bezit van een bachelor in het sociaal-agogisch werk,
of een daarmee gelijkgesteld diploma.

• OF Je bent in het bezit van een bachelor in de sociale gezondheids-
zorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Verloning:  
Een voltijds brutomaandloon (B1-B3) van min. € 2.536,00 en
max. € 4.229,17 en meer extralegale voordelen.

Enthousiast? Super! 
Je kan solliciteren tot en met zondag 30 mei 2021 met motivatiebrief, CV én 
kopie van het diploma via personeel@riemst.be. Enkel volledige
kandidatuurstellingen, mét kopie van het diploma, worden aanvaard.

Volledige functieomschrijving + alle info bekijken?
www.riemst.be/vacatures

VACATURE: SOCIAAL ASSISTENT (M/V) 
VOLTIJDS (38/38)

CONTRACT BEPAALDE DUUR (1 JAAR) | BACHELOR

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

Hoe hoog is je loon als starter?

2.561 euro bruto. Dat is het gemiddelde loon voor starters 
in België, oftewel: werknemers met minder dan één jaar
ervaring. Dat blijkt uit het Salariskompas van Jobat, dat 
door ruim 83.000 bedienden, ambtenaren en arbeiders 
ingevuld werd. In de eerste drie jaar van je loopbaan stijgt 
je loon overigens eerder licht (rond 4 procent gemiddeld), 
daarna neemt het gemiddeld forser toe. 
Je startloon kan ook flink verschillen naargelang de op-
leiding die je volgde. Met een masterdiploma begin je

bijvoorbeeld aan 2.761 euro bruto gemiddeld. Zonder
hoger diploma is dat aan 2.383 euro en als professionele 
bachelor aan 2.431 euro bruto.
In Brussel verdien je meer dan in Limburg of West-
Vlaanderen. Niet elke sector betaalt evenveel, en dat 
geldt ook voor starters. Zo ligt het startloon in chemie en 
farma gemiddeld op 3.048 euro bruto, sectoren die tra-
ditioneel het best betalen. Daartegenover staat het start-
loon in de horeca. Dat ligt op 2.329 euro bruto gemiddeld.  

(WiVi)

Je bent net afgestudeerd. Wat moet je dan antwoorden als die recruiter tijdens
jouw eerste sollicitatiegesprek vraagt hoeveel je wil verdienen?

Vergelijk je loon op 
Jobat.be/salariskompas

➜ beheert een Ladbrokes kantoor in uw regio.
➜ geniet meteen van een bestaand, trouw en gepassioneerd cliënteel.

➜ zorgen voor een gratis  opleiding.
➜ bieden u een stevige commerciële  ondersteuning.

U

WIJ

CONTACTEER 
LADBROKES METEEN !

JO STERCKX
�  0475/63 35 63

jo.sterckx@entaingroup.com

G E E N  I N V E S T E R I N G  V E R E I S T 
A A N T R E K K E L I J K E  C O M M I S S I E S  E N  P R E M I E S

WELKOM IN HET TEAM
WORD ZELFSTANDIGE UITBATER

VAN EEN LADBROKESKANTOOR (M/V)

Open Thuis vzw is een sociale onderneming die 425 personen met een (vermoeden van) beperking 
en mensen uit diverse kansengroepen assisteert en ondersteunt om een zo zelfstandig mogelijk en mensen uit diverse kansengroepen assisteert en ondersteunt om een zo zelfstandig mogelijk 
leven uit te bouwen in hun eigen woonomgeving. We gaan aan huis en helpen de nodige zorg en leven uit te bouwen in hun eigen woonomgeving. We gaan aan huis en helpen de nodige zorg en 
ondersteuning uit te bouwen en te coördineren. We hebben ook een groeiend  aanbod op vlak van ondersteuning uit te bouwen en te coördineren. We hebben ook een groeiend  aanbod op vlak van 
zeer laagdrempelige dagondersteuning en begeleid werken.zeer laagdrempelige dagondersteuning en begeleid werken.

Om onze werking te versterken, zoeken we voor onmiddellijke indiensttreding  (m/v)Om onze werking te versterken, zoeken we voor onmiddellijke indiensttreding  (m/v)

2 Begeleiders voor onze ambulante en mobiele diensten
Die mee kunnen instaan voor de intake en de oriëntatie en/of diverse vormen van mobiele Die mee kunnen instaan voor de intake en de oriëntatie en/of diverse vormen van mobiele 
ondersteuning kunnen aanreiken aan volwassenen die zelfstandig wonen  of bij/ in de buurt van ondersteuning kunnen aanreiken aan volwassenen die zelfstandig wonen  of bij/ in de buurt van 
hun netwerk/vrijwilligers

Hij/zij 
is bachelor in een sociale of paramedische afstudeerrichtingis bachelor in een sociale of paramedische afstudeerrichting
heeft een grondige kennis van sociale wetgeving en sociale kaart heeft een grondige kennis van sociale wetgeving en sociale kaart 
heeft bij voorkeur enkele jaren ervaring  in het individueel begeleidingswerk en in het begeleiden heeft bij voorkeur enkele jaren ervaring  in het individueel begeleidingswerk en in het begeleiden 
van gezinnen kan vlot contacten onderhouden met het sociaal en professioneel netwerk rond de van gezinnen kan vlot contacten onderhouden met het sociaal en professioneel netwerk rond de 
cliënt is flexibel inzetbaar en is bereid om ook avondwerk en occasioneel ook weekendwerk te cliënt is flexibel inzetbaar en is bereid om ook avondwerk en occasioneel ook weekendwerk te 
doen beschikt over een eigen wagen

Hij/zij kan rekenen op
een voltijdse job in een contract tot minstens 31.12.2022. met mogelijkheid tot verlengingeen voltijdse job in een contract tot minstens 31.12.2022. met mogelijkheid tot verlenging
loon op basis van het barema 319.01 met bijkomende extra legale voordelenloon op basis van het barema 319.01 met bijkomende extra legale voordelen
ploeg van enthousiaste collega’s

Stuur je motivatiebrief en cv voor 18.05.2021.18.05.2021. naar patrick.sannen@openthuis-limburg.be.  naar patrick.sannen@openthuis-limburg.be. 
Meer info nodig: bel 011/28.36.46. en vraag naar Patrick Sannen of  Ine Noben.

Trappen Laenen
te Heusden-Zolder zoekt

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
Dienst Personeel |  +32 12 44 03 19  |  personeel@riemst.be

www.riemst.be 

Functie: 
Je verzekert o.a. het recht op maatschappelijke dienstverlening aan de 
cliënten van het Sociaal Huis, met als doelstelling hen te helpen een mens-
waardig leven te leiden. Je staat in voor de intake, het sociaal en financieel 
onderzoek, het opstellen van een hulpverleningsplan, het bemiddelen en 
formuleert een voorstel aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. 

• Je bent in het bezit van een bachelor in het sociaal-agogisch werk,
of een daarmee gelijkgesteld diploma.

• OF Je bent in het bezit van een bachelor in de sociale gezondheids-
zorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Verloning:  
Een voltijds brutomaandloon (B1-B3) van min. € 2.536,00 en
max. € 4.229,17 en meer extralegale voordelen.

Enthousiast? Super! 
Je kan solliciteren tot en met zondag 30 mei 2021 met motivatiebrief, CV én 
kopie van het diploma via personeel@riemst.be. Enkel volledige
kandidatuurstellingen, mét kopie van het diploma, worden aanvaard.

Volledige functieomschrijving + alle info bekijken?
www.riemst.be/vacatures

VACATURE: SOCIAAL ASSISTENT (M/V) 
VOLTIJDS (38/38)

CONTRACT BEPAALDE DUUR (1 JAAR) | BACHELOR

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

Hoe hoog is je loon als starter?

2.561 euro bruto. Dat is het gemiddelde loon voor starters 
in België, oftewel: werknemers met minder dan één jaar
ervaring. Dat blijkt uit het Salariskompas van Jobat, dat 
door ruim 83.000 bedienden, ambtenaren en arbeiders 
ingevuld werd. In de eerste drie jaar van je loopbaan stijgt 
je loon overigens eerder licht (rond 4 procent gemiddeld), 
daarna neemt het gemiddeld forser toe. 
Je startloon kan ook flink verschillen naargelang de op-
leiding die je volgde. Met een masterdiploma begin je

bijvoorbeeld aan 2.761 euro bruto gemiddeld. Zonder
hoger diploma is dat aan 2.383 euro en als professionele 
bachelor aan 2.431 euro bruto.
In Brussel verdien je meer dan in Limburg of West-
Vlaanderen. Niet elke sector betaalt evenveel, en dat 
geldt ook voor starters. Zo ligt het startloon in chemie en 
farma gemiddeld op 3.048 euro bruto, sectoren die tra-
ditioneel het best betalen. Daartegenover staat het start-
loon in de horeca. Dat ligt op 2.329 euro bruto gemiddeld.  

(WiVi)

Je bent net afgestudeerd. Wat moet je dan antwoorden als die recruiter tijdens
jouw eerste sollicitatiegesprek vraagt hoeveel je wil verdienen?

Vergelijk je loon op 
Jobat.be/salariskompas

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

Check onze beurskalender! 



“Je bent hier 
verre van een 

nummer.”

H.Essers is een internationale en betrouw-
bare speler in de logistieke sector, maar 
bovenal een familiebedrijf dat al sinds 1928 
jobs en werkzekerheid biedt. Onze 6560 
medewerkers zijn de ambitieuze mensen die 
durven ondernemen, klaar zijn om kansen te 
grijpen en elke dag met eenvoud het verschil 
maken. Zo kunnen we als bedrijf voortdurend 
investeren in duurzame groei met een 
positieve kijk op de toekomst. Onze mensen 
zijn onze motor. Wij dragen zorg voor hun 
persoonlijke en professionele ontwikkeling, 
voorzien hen van eigentijds werkmateriaal en 
hebben aandacht voor het evenwicht tussen 
werk en privé. Ja, onze 6560 medewerkers 
weten waarom ze voor H.Essers kiezen.  
Jij ook?

jobs.essers.com

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

WIJ ZOEKEN JOU!   

PROJECT  
MANAGER IT 

INFRASTRUCTURE
Volg jij onze  

IT infrastructuur- 
projecten zorgvuldig  

op?

CHAUFFEUR
Stuur je mee naar  

een mooie toekomst?

TECHNICAL 
ANALYST
Word jij het  

technisch brein  
achter onze moderne 

IT applicaties?

OPERATIONS 
ANALYST

Word jij dé spilfiguur 
tussen onze 

operaties, de klant  
en het management?

TEAMLEADER 
WAREHOUSE

Leid jij met passie 
een team van 
operatoren?

6560 redenen om voor H.Essers te kiezen.  

CARRIER  
MANAGER

Begeleid jij ons 
naar de beste 

transportoplossing?

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. 

STAD & OCMW 
GENK

DIENSTHOOFD OPGROEIEN IN DE STAD - JEUGD
GRAAD AV – VOLTIJDS – SOLLICITEREN T.E.M. 30 MEI 2021
Opgroeien in de stad wil samen met kinderen, jongeren en de talrijke lokale 
jeugdactoren van Genk de stad verder ontwikkelen op maat van kinderen 
en jongeren. Het diensthoofd staat samen met het voltallige team in voor de 
realisatie van de doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan, een combinatie van 
beleidsondersteuning, regie en coördinatie, netwerking, projectmatig werken én 
uitvoering. Voor deze boeiende en veelzijdige uitdaging zijn we op zoek naar een 
geëngageerde leidinggevende voor het team Opgroeien in de stad.

OPDRACHTEN
• Aansturen van het team en gefaseerd uitbouwen van de dienst in functie van actuele 

maatschappelijke noden en opportuniteiten.
• Coachen van de teamleden met het oog op optimale personeelsinzet volgens ieders 

talent, motivatie en te behalen targets.
• Ontwikkelen en uitvoeren van effectieve communicatie naar interne en externe partners 

en gebruikers.
• Samen met het team de doelstellingen uit het beleidsplan realiseren inzake:

- taalvaardigheid en talentontwikkeling bij kinderen en jongeren, 
- vrijetijds- en belevingsaanbod afstemmen op de behoeften van de Genkse jeugd,
- de beleving voor jongeren in het stadscentrum opkrikken, 
- een betekenisvolle rol invullen via Gigos/jeugdwelzijnswerk,
- het geestelijk welbevinden van jongeren ondersteunen door een nauwe samen-

werking met Overkop en JAC …
• Ondersteuning van lokale jeugdactoren.
• Ondersteunen en maximaal faciliteren van kinderen- en jongerenparticipatie.
• Opvolgen en uitvoeren van de aanbevelingen inzake ‘kindvriendelijke stad’.
• Regie inzake het ruimtelijk beleid van speelpleintjes.
• Stakeholder en partner zijn in betekenisvolle netwerken rondom kinderen en jongeren.
• Onderzoeken en uitbouwen van effi ciënte vormen van overleg en netwerking met een 

breed palet van partners, uit het welzijnsveld, het vrijetijdsaanbod, maar ook met andere 
maatschappelijke geledingen en de arbeidsmarkt in het kader van ondernemerschap.

DE PERFECTE MATCH
• Je behaalde een masterdiploma – je hebt een aantal jaren relevante ervaring in 

leiderschap – je kan systematisch werken – je hebt een goed aanpassingsvermogen 
en een goed strategisch inzicht – je bent een kei in plannen en organiseren.



Lokaal bestuur Haaltert zoekt

Expert Organisatiebeheersing
A1a-A2a, contractueel

Clustermanager Beleids- en 
 Organisatiebeheer
A4a-A4b, statutair

Expert Financiën  
A1a-A2a, contractueel

Interesse ?
Solliciteer ten laatste op 28 mei 2021
www.haaltert.be/vacatures
Solliciteer via haaltert@ascento.be

Job in Haaltert|

Gezocht: m/v/x  
die het graag 
proper speelt.

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 leggen we een wervingsreserve aan  

voor de functie van:

MEDEWERKER  
POETSDIENST

(Graad Ev) in contractueel halftijds dienstverband

Profiel Als medewerker poetsdienst werk je actief 
mee aan de netheid van onze gemeentelijke 
gebouwen, waaronder woonzorgcentrum, 
burelen en zwembad. Je hecht belang aan 
netheid, stiptheid en je stelt je flexibel op qua 
werkuren. Je kan zelfstandig aan de slag, maar 
werkt ook graag in teamverband. Afhankelijk 
van de plaats van tewerkstelling kan er 
weekendwerk verwacht worden.

Voorwaarden Ervaring als poetsmedewerker is een pluspunt, 
evenals een rijbewijs B. 

Loon Een contract onbepaalde duur, met een 
brutomaandloon (afhankelijk van relevante 
ervaring en anciënniteit) tussen € 961,17 en  
€ 1.200,56, aangevuld met extralegale voordelen.

Stuur – uiterlijk op 24 mei 2021 – je kandi
datuur (sollicitatiebrief en cv) naar de 
personeelsdienst, Deken Paquayplein 1, 3740 
Bilzen of via email naar vacatures@bilzen.be.  
Raadpleeg de volledige functiekaart op  
www.bilzen.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.

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


