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

Deze week:

CHEMIE
ENERGIE

LABO

KAMPIOEN IN HET JOBAT SALARISKOMPAS

Jaar op jaar staat de sector van chemie en farma bovenaan in het Salariskompas van 
Jobat. Met een gemiddeld bruto maandloon van 4.639 euro scoort geen enkele sector 
(en dat zijn er bijna 25) hoger. Hoe komt het dat chemie en farma zo goed betaalt?

“Een restaurant 
concurreert met de 

horecazaken in de buurt, 
een chemie- en farma-
bedrijf moet opboksen 

tegen wereldwijde 
concurrentie.”

Met zo’n brutoloon van 4.639 zit chemie en farma 
ruim 850 euro - of bijna een kwart - hoger dan het 
brutoloon van 3.783 euro voor de doorsnee Belgi- 
sche werknemer. Natuurlijk gaat het om gemiddelde 
lonen, reageert men bij essenscia, de Belgische 
federatie van de chemische industrie en life scien-
ces. “Onze sector is zeer divers, met bedrijven die 
sterk variëren in omvang en aard van activiteiten”, 
oppert Gert Verreth, woordvoerder van essenscia, 
als we hem die loonkwestie voorleggen. “Net zoals 
er loonverschillen zullen zijn tussen verschillende 
sectoren, zullen die er ook zijn als je binnen een 
bepaalde sector verschillende bedrijven met elkaar 
vergelijkt.” Maar los hiervan zijn er wel enkele ver-
klaringen voor de hoge lonen in chemie en farma:

REDEN 1. 
HOOG OPGELEIDE PROFIELEN
In vergelijking met andere sectoren vraagt chemie 
en farma een erg specifieke opleiding. En inzake op-
leiding ligt de lat ook nog steeds hoger, mede door 
de toenemende complexiteit en digitalisering van 
de processen. “Uit de laatste editie van onze eigen 
Jobbarometer blijkt dat twee derde van de duizend 
openstaande vacatures waren bestemd voor tech-
nisch en wetenschappelijk talent met een hoger 

opleidingsniveau”, vertelt Gert Verreth. “Het gaat 
dan om professionele bachelors uit studierichtingen 
als elektromechanica, biotechnologie en chemie, 
met specialisatie in procestechnologie. Bij master-
opleidingen zijn vooral ingenieurs en wetenschap-
pers in trek, zowel voor productiefuncties als in 
onderzoek en ontwikkeling”, klinkt het. Waardoor 
chemie en farma een van de voorlopers is als het 
gaat om STEM-opleidingen (science, technology, 
engineering, mathematics). “Zo’n STEM-studie, ook 
in het TSO, blijft het beste toegangsticket tot een job 
in de chemie en life sciences.”

REDEN 2. 
SPECIALISATIE EN SHIFTEN
Vaak is het: hoe gespecialiseerder, hoe hoger het 
loon. “Werken in farma en chemie is strikt geregle-
menteerd met hoge eisen en standaarden op het 
vlak van veiligheid en hygiëne en aangepaste vei-
ligheidskledij en -procedures”, vult Gert Verreth aan. 
“Medewerkers moeten daarnaast onder meer be-
reid zijn levenslang bij te leren, in shiften te werken 
en soms voor een periode in het buitenland aan de 
slag te gaan.” 
Bovendien speelt ook het feit dat bedrijven vaak de 
klok rond (moeten) draaien. “Zeker in de chemie- 

sector, waar de procesinstallaties dag en nacht 
draaien, dienen we medewerkers ook volcontinu in 
te schakelen in een ploegensysteem met nacht- en 
weekendwerk.”
 
REDEN 3. 
INTERNATIONALE WERKGEVERS
Bij chemie en farma denken we meteen aan grote 
(en vaak rendabele) werkgevers, die ook - zo bena-
drukken ze bij essenscia  - flink wat werkzekerheid, 
loopbaanperspectieven en financiële stabiliteit kun-
nen bieden. “Inzake loon speelt zeker ook de inter-
nationale dimensie”, oppert Verreth. “Ons land is 
toonaangevend in farma, biotech en chemie. Buiten-
landse bedrijven willen hier investeren, net omwil-
le van het hoogopgeleid personeel. Daarom is het 
cruciaal om medewerkers met essentiële kennis en 
competenties aan te blijven trekken met een interes-
sant aanbod. Naast loon spelen ook jobinhoud en 
werksfeer daarin een belangrijke rol.”
Of om het met een andere bekende sector te verge- 
lijken: “Een restaurant concurreert met de horeca- 
zaken in de buurt, een chemie- en farmabedrijf moet 
opboksen tegen wereldwijde concurrentie.”

William Visterin 

Waarom verdien je 
zoveel in chemie en farma?



BUSINESS CONTROLLER 
met doorgroeipotentieel naar CFO  
De uitdaging: • Je krijgt groeiende verantwoordelijkheden voor Finances, HR en IT • Je combineert informatie uit 
verschillende domeinen om zo inzicht en duiding te brengen en KPI’s op te stellen • Samen met een collega zorg je voor 
de volledige boekhouding • Je staat in voor het digitaliseren en automatiseren van workflows • Je stuurt de operationele 
hr-administratie aan en behartigt zelf de complexere dossiers • Je neemt actief deel aan syndicaal overleg • Je beheert 
de globale IT-ontwikkelingen voor de organisatie en bepaalt kritisch de prioriteiten op IT-gebied • Je waakt over de 
correctheid van de gegevens in SAP

De perfecte match: • Je beschikt over een master werkniveau in een economische richting • Je hebt 5 à 15 jaar 
relevante leidinggevende ervaring in een no-nonsense-productieomgeving • Cijfers zijn je tweede natuur, je kan deze in 
alle richtingen analyseren en er zinvolle inzichten en conclusies uit afleiden • Je bent vertrouwd met ERP-systemen (bij 
voorkeur SAP) • Je kan vanuit je helikoptervisie proactief voorstellen formuleren om optimalisaties te realiseren • Je bent 
een inspirerende leider voor directe en indirecte medewerkers

SENIOR KEY ACCOUNT MANAGER 
met doorgroeipotentieel naar Sales Manager 
De uitdaging: • Je verzorgt het relatiemanagement bij de grotere klanten en de tussenhandel • Je onderhoudt zeer 
nauwe contacten met je klanten en volgt het reilen en zeilen in de verkoop • Je denkt mee met de klant en ontzorgt hem 
op elk gebied (verpakking, logistiek …) • Je bent steeds bereikbaar • Na de inloopperiode zal je verantwoordelijkheid 
nemen voor het volledige salesgebeuren • Je leidt de verkoopsploeg (5 collega’s) en je bent eindverantwoordelijk 
voor het commerciële resultaat • Je bewaakt het volledige marktgebeuren actief om zo nieuwe afzetmogelijkheden of 
productinnovaties te detecteren en te implementeren • Met de belangrijkste klanten houd je regelmatig contact

De perfecte match: • Je beschikt minimaal over een bachelor werkniveau in een commerciële richting • Je hebt 5 à 15 
jaar relevante commerciële ervaring • Je bent een salespersoon in hart en nieren • Je bent bescheiden, hands-on en  
to the point in je contacten • Als leider hanteer je een kordate aanpak • Je kan vlot met cijfers om en kan sturen op KPI’s 

Het aanbod voor deze functies: • Als sparringpartner van de eigenaars en als toekomstig lid van het managementteam 
zal je nauw betrokken zijn bij het beleid van Crelem Bakeries • Jouw inzet, doorzettingsvermogen en integriteit worden 
beloond met een marktconforme verloning met de gebruikelijke voordelen voor dit type functie (firmawagen, bonus, 
verzekeringen)

De kennismaking

Crelem Bakeries is een grootambachtelijke bakkerij 
met drie bakkerijen, gelegen in Heusden-Zolder, 
Asse en Lendelede. Voor ruim 600 tevreden klanten 
bakken de bakkers iedere nacht heerlijk brood en 
banket, volgens traditionele recepten en met de beste 
grondstoffen. 

Met het oog op de opvolging van twee cruciale 
functies, zoeken zij momenteel gedreven aanpakkers 
voor de rol van: 

 www.crelembakeries.be

Meer info?  Contacteer Johan Warson op 011 30 35 00              
www.motmansenpartners.be 

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-
Oost-Vlaanderen VZW, erkend en gesubsidieerd door de 
Vlaamse Overheid, biedt gespecialiseerde behandeling aan 
kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische/
psychiatrische problemen en stoornissen. Daarnaast biedt 
het drugpreventieteam begeleiding aan jongeren met een 
beginnende verslaving in 20 steden /gemeenten. Er is eveneens 
een forensisch team. In totaal werken 70 medewerkers in het 
CGG ZOV verspreid over de verschillende vestigingen in Aalst, 
Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, Ronse en Zottegem.

Je functie:
-  Je stuurt de kinderen- en jongerenteams aan en zorgt 

voor de praktische organisatie van de teamwerking en het 
netwerkoverleg.

-  Je coacht de individuele medewerkers.
-  Binnen de kernteams werk je in duo met de teampsychiater/

teamleden bij de inhoudelijke uitbouw van de preventie-, 
behandel- en begeleidingstrajecten

-  Je bent verantwoordelijk voor de zorg op maat bij cliënten en 
hun context.

-  Je coördineert de begeleidingstrajecten om de toegankelijkheid, 
de kwaliteit en de continuïteit van de behandeling en 
begeleiding te waarborgen.

-  Je participeert – in samenspraak met de Zorgmanager - aan 
netwerkoverleg m.b.t. trajectwerking.

-  Je stapt mee in een vernieuwende organisatie en bouwt mee 
verder  aan een cliëntgerichte organisatie

-  Je neemt, met de 2 coördinatoren, deel aan het overleg o.l.v. de 
Zorgmanager

-  Je levert een bijdrage aan de beleidsvoering binnen de 
organisatie en de implementatie ervan binnen je team 

Je profiel: 
-  Je beschikt over een licentiaat/masterdiploma  in 

menswetenschappen. 
-  Je hebt een bewezen ervaring in het aansturen en  

coachen van een team
-  Je bent mens- en taakgericht en bovendien sterk in 

oplossingsgericht werken
-  Je bent bereid tot 1 avonddienst (20 u) per week
-  Je bent assertief en beschikt over een goed ontwikkeld 

verantwoordelijkheids-gevoel, sterke communicatieve 
vaardigheden en zin voor initiatief 

-  Je  bent stressbestendig, een doorzetter en hanteert een 
coachende  leiderschapsstijl.  

-  Je beschikt over een rijbewijs en wagen voor gebruik in 
dienstverband

Ons aanbod: 
-  Een vaste voltijdse betrekking.  
-  Loon barema 1.80 (PC331), overname nuttige anciënniteit + 

maaltijdcheques.
-  Een gunstige verlof- opleidingsregeling en deelname in 

opleidingskosten. 

Interesse?  
Voor meer info, neem contact op met mevr. Saskia Lahorte via 
078 / 15 55 70. Mail je sollicitatiebrief en curriculum vitae aan: 
Saskia.lahorte@zov.be 

DOELGROEPCOORDINATOR (38u onbepaalde duur)
KINDEREN- en JONGERENTEAMS – AALST / OUDENAARDE

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

  

Janssen is winnaar
Janssen Pharmaceutica is de meest 
aantrekkelijke werkgever.

Dat blijkt uit de nieuwste employer branding- 
studie van hr-dienstverlener Randstad. Het is de 
vijfde keer dat Janssen Pharmaceutica de lijst van 
privéwerkgevers aanvoert. Het is ook het enige 
bedrijf dat sinds de start van het onderzoek in 2000 
onafgebroken in de top tien staat. 
Op plaats twee en drie staan met Seris en Nike 
twee bedrijven die nog nooit de top tien haalden. 
In de rest van die top tien is naast farma en chemie 
ook media goed vertegenwoordigd. We vinden er 
Bayer, DPG Media, GSK, Brussels Airlines, Estée 
Lauder, Mediahuis en PwC terug.  (WiVi)

BUSINESS CONTROLLER 
met doorgroeipotentieel naar CFO  
De uitdaging: • Je krijgt groeiende verantwoordelijkheden voor Finances, HR en IT • Je combineert informatie uit 
verschillende domeinen om zo inzicht en duiding te brengen en KPI’s op te stellen • Samen met een collega zorg je voor 
de volledige boekhouding • Je staat in voor het digitaliseren en automatiseren van workflows • Je stuurt de operationele 
hr-administratie aan en behartigt zelf de complexere dossiers • Je neemt actief deel aan syndicaal overleg • Je beheert 
de globale IT-ontwikkelingen voor de organisatie en bepaalt kritisch de prioriteiten op IT-gebied • Je waakt over de 
correctheid van de gegevens in SAP

De perfecte match: • Je beschikt over een master werkniveau in een economische richting • Je hebt 5 à 15 jaar 
relevante leidinggevende ervaring in een no-nonsense-productieomgeving • Cijfers zijn je tweede natuur, je kan deze in 
alle richtingen analyseren en er zinvolle inzichten en conclusies uit afleiden • Je bent vertrouwd met ERP-systemen (bij 
voorkeur SAP) • Je kan vanuit je helikoptervisie proactief voorstellen formuleren om optimalisaties te realiseren • Je bent 
een inspirerende leider voor directe en indirecte medewerkers

SENIOR KEY ACCOUNT MANAGER 
met doorgroeipotentieel naar Sales Manager 
De uitdaging: • Je verzorgt het relatiemanagement bij de grotere klanten en de tussenhandel • Je onderhoudt zeer 
nauwe contacten met je klanten en volgt het reilen en zeilen in de verkoop • Je denkt mee met de klant en ontzorgt hem 
op elk gebied (verpakking, logistiek …) • Je bent steeds bereikbaar • Na de inloopperiode zal je verantwoordelijkheid 
nemen voor het volledige salesgebeuren • Je leidt de verkoopsploeg (5 collega’s) en je bent eindverantwoordelijk 
voor het commerciële resultaat • Je bewaakt het volledige marktgebeuren actief om zo nieuwe afzetmogelijkheden of 
productinnovaties te detecteren en te implementeren • Met de belangrijkste klanten houd je regelmatig contact

De perfecte match: • Je beschikt minimaal over een bachelor werkniveau in een commerciële richting • Je hebt 5 à 15 
jaar relevante commerciële ervaring • Je bent een salespersoon in hart en nieren • Je bent bescheiden, hands-on en  
to the point in je contacten • Als leider hanteer je een kordate aanpak • Je kan vlot met cijfers om en kan sturen op KPI’s 

Het aanbod voor deze functies: • Als sparringpartner van de eigenaars en als toekomstig lid van het managementteam 
zal je nauw betrokken zijn bij het beleid van Crelem Bakeries • Jouw inzet, doorzettingsvermogen en integriteit worden 
beloond met een marktconforme verloning met de gebruikelijke voordelen voor dit type functie (firmawagen, bonus, 
verzekeringen)

De kennismaking

Crelem Bakeries is een grootambachtelijke bakkerij 
met drie bakkerijen, gelegen in Heusden-Zolder, 
Asse en Lendelede. Voor ruim 600 tevreden klanten 
bakken de bakkers iedere nacht heerlijk brood en 
banket, volgens traditionele recepten en met de beste 
grondstoffen. 

Met het oog op de opvolging van twee cruciale 
functies, zoeken zij momenteel gedreven aanpakkers 
voor de rol van: 

 www.crelembakeries.be

Meer info?  Contacteer Johan Warson op 011 30 35 00              
www.motmansenpartners.be 

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-
Oost-Vlaanderen VZW, erkend en gesubsidieerd door de 
Vlaamse Overheid, biedt gespecialiseerde behandeling aan 
kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische/
psychiatrische problemen en stoornissen. Daarnaast biedt 
het drugpreventieteam begeleiding aan jongeren met een 
beginnende verslaving in 20 steden /gemeenten. Er is eveneens 
een forensisch team. In totaal werken 70 medewerkers in het 
CGG ZOV verspreid over de verschillende vestigingen in Aalst, 
Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, Ronse en Zottegem.

Je functie:
-  Je stuurt de kinderen- en jongerenteams aan en zorgt 

voor de praktische organisatie van de teamwerking en het 
netwerkoverleg.

-  Je coacht de individuele medewerkers.
-  Binnen de kernteams werk je in duo met de teampsychiater/

teamleden bij de inhoudelijke uitbouw van de preventie-, 
behandel- en begeleidingstrajecten

-  Je bent verantwoordelijk voor de zorg op maat bij cliënten en 
hun context.

-  Je coördineert de begeleidingstrajecten om de toegankelijkheid, 
de kwaliteit en de continuïteit van de behandeling en 
begeleiding te waarborgen.

-  Je participeert – in samenspraak met de Zorgmanager - aan 
netwerkoverleg m.b.t. trajectwerking.

-  Je stapt mee in een vernieuwende organisatie en bouwt mee 
verder  aan een cliëntgerichte organisatie

-  Je neemt, met de 2 coördinatoren, deel aan het overleg o.l.v. de 
Zorgmanager

-  Je levert een bijdrage aan de beleidsvoering binnen de 
organisatie en de implementatie ervan binnen je team 

Je profiel: 
-  Je beschikt over een licentiaat/masterdiploma  in 

menswetenschappen. 
-  Je hebt een bewezen ervaring in het aansturen en  

coachen van een team
-  Je bent mens- en taakgericht en bovendien sterk in 

oplossingsgericht werken
-  Je bent bereid tot 1 avonddienst (20 u) per week
-  Je bent assertief en beschikt over een goed ontwikkeld 

verantwoordelijkheids-gevoel, sterke communicatieve 
vaardigheden en zin voor initiatief 

-  Je  bent stressbestendig, een doorzetter en hanteert een 
coachende  leiderschapsstijl.  

-  Je beschikt over een rijbewijs en wagen voor gebruik in 
dienstverband

Ons aanbod: 
-  Een vaste voltijdse betrekking.  
-  Loon barema 1.80 (PC331), overname nuttige anciënniteit + 

maaltijdcheques.
-  Een gunstige verlof- opleidingsregeling en deelname in 

opleidingskosten. 

Interesse?  
Voor meer info, neem contact op met mevr. Saskia Lahorte via 
078 / 15 55 70. Mail je sollicitatiebrief en curriculum vitae aan: 
Saskia.lahorte@zov.be 

DOELGROEPCOORDINATOR (38u onbepaalde duur)
KINDEREN- en JONGERENTEAMS – AALST / OUDENAARDE

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

  

Janssen is winnaar
Janssen Pharmaceutica is de meest 
aantrekkelijke werkgever.

Dat blijkt uit de nieuwste employer branding- 
studie van hr-dienstverlener Randstad. Het is de 
vijfde keer dat Janssen Pharmaceutica de lijst van 
privéwerkgevers aanvoert. Het is ook het enige 
bedrijf dat sinds de start van het onderzoek in 2000 
onafgebroken in de top tien staat. 
Op plaats twee en drie staan met Seris en Nike 
twee bedrijven die nog nooit de top tien haalden. 
In de rest van die top tien is naast farma en chemie 
ook media goed vertegenwoordigd. We vinden er 
Bayer, DPG Media, GSK, Brussels Airlines, Estée 
Lauder, Mediahuis en PwC terug.  (WiVi)

BUSINESS CONTROLLER 
met doorgroeipotentieel naar CFO  
De uitdaging: • Je krijgt groeiende verantwoordelijkheden voor Finances, HR en IT • Je combineert informatie uit 
verschillende domeinen om zo inzicht en duiding te brengen en KPI’s op te stellen • Samen met een collega zorg je voor 
de volledige boekhouding • Je staat in voor het digitaliseren en automatiseren van workflows • Je stuurt de operationele 
hr-administratie aan en behartigt zelf de complexere dossiers • Je neemt actief deel aan syndicaal overleg • Je beheert 
de globale IT-ontwikkelingen voor de organisatie en bepaalt kritisch de prioriteiten op IT-gebied • Je waakt over de 
correctheid van de gegevens in SAP

De perfecte match: • Je beschikt over een master werkniveau in een economische richting • Je hebt 5 à 15 jaar 
relevante leidinggevende ervaring in een no-nonsense-productieomgeving • Cijfers zijn je tweede natuur, je kan deze in 
alle richtingen analyseren en er zinvolle inzichten en conclusies uit afleiden • Je bent vertrouwd met ERP-systemen (bij 
voorkeur SAP) • Je kan vanuit je helikoptervisie proactief voorstellen formuleren om optimalisaties te realiseren • Je bent 
een inspirerende leider voor directe en indirecte medewerkers

SENIOR KEY ACCOUNT MANAGER 
met doorgroeipotentieel naar Sales Manager 
De uitdaging: • Je verzorgt het relatiemanagement bij de grotere klanten en de tussenhandel • Je onderhoudt zeer 
nauwe contacten met je klanten en volgt het reilen en zeilen in de verkoop • Je denkt mee met de klant en ontzorgt hem 
op elk gebied (verpakking, logistiek …) • Je bent steeds bereikbaar • Na de inloopperiode zal je verantwoordelijkheid 
nemen voor het volledige salesgebeuren • Je leidt de verkoopsploeg (5 collega’s) en je bent eindverantwoordelijk 
voor het commerciële resultaat • Je bewaakt het volledige marktgebeuren actief om zo nieuwe afzetmogelijkheden of 
productinnovaties te detecteren en te implementeren • Met de belangrijkste klanten houd je regelmatig contact

De perfecte match: • Je beschikt minimaal over een bachelor werkniveau in een commerciële richting • Je hebt 5 à 15 
jaar relevante commerciële ervaring • Je bent een salespersoon in hart en nieren • Je bent bescheiden, hands-on en  
to the point in je contacten • Als leider hanteer je een kordate aanpak • Je kan vlot met cijfers om en kan sturen op KPI’s 

Het aanbod voor deze functies: • Als sparringpartner van de eigenaars en als toekomstig lid van het managementteam 
zal je nauw betrokken zijn bij het beleid van Crelem Bakeries • Jouw inzet, doorzettingsvermogen en integriteit worden 
beloond met een marktconforme verloning met de gebruikelijke voordelen voor dit type functie (firmawagen, bonus, 
verzekeringen)

De kennismaking

Crelem Bakeries is een grootambachtelijke bakkerij 
met drie bakkerijen, gelegen in Heusden-Zolder, 
Asse en Lendelede. Voor ruim 600 tevreden klanten 
bakken de bakkers iedere nacht heerlijk brood en 
banket, volgens traditionele recepten en met de beste 
grondstoffen. 

Met het oog op de opvolging van twee cruciale 
functies, zoeken zij momenteel gedreven aanpakkers 
voor de rol van: 

 www.crelembakeries.be

Meer info?  Contacteer Johan Warson op 011 30 35 00              
www.motmansenpartners.be 

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-
Oost-Vlaanderen VZW, erkend en gesubsidieerd door de 
Vlaamse Overheid, biedt gespecialiseerde behandeling aan 
kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische/
psychiatrische problemen en stoornissen. Daarnaast biedt 
het drugpreventieteam begeleiding aan jongeren met een 
beginnende verslaving in 20 steden /gemeenten. Er is eveneens 
een forensisch team. In totaal werken 70 medewerkers in het 
CGG ZOV verspreid over de verschillende vestigingen in Aalst, 
Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, Ronse en Zottegem.

Je functie:
-  Je stuurt de kinderen- en jongerenteams aan en zorgt 

voor de praktische organisatie van de teamwerking en het 
netwerkoverleg.

-  Je coacht de individuele medewerkers.
-  Binnen de kernteams werk je in duo met de teampsychiater/

teamleden bij de inhoudelijke uitbouw van de preventie-, 
behandel- en begeleidingstrajecten

-  Je bent verantwoordelijk voor de zorg op maat bij cliënten en 
hun context.

-  Je coördineert de begeleidingstrajecten om de toegankelijkheid, 
de kwaliteit en de continuïteit van de behandeling en 
begeleiding te waarborgen.

-  Je participeert – in samenspraak met de Zorgmanager - aan 
netwerkoverleg m.b.t. trajectwerking.

-  Je stapt mee in een vernieuwende organisatie en bouwt mee 
verder  aan een cliëntgerichte organisatie

-  Je neemt, met de 2 coördinatoren, deel aan het overleg o.l.v. de 
Zorgmanager

-  Je levert een bijdrage aan de beleidsvoering binnen de 
organisatie en de implementatie ervan binnen je team 

Je profiel: 
-  Je beschikt over een licentiaat/masterdiploma  in 

menswetenschappen. 
-  Je hebt een bewezen ervaring in het aansturen en  

coachen van een team
-  Je bent mens- en taakgericht en bovendien sterk in 

oplossingsgericht werken
-  Je bent bereid tot 1 avonddienst (20 u) per week
-  Je bent assertief en beschikt over een goed ontwikkeld 

verantwoordelijkheids-gevoel, sterke communicatieve 
vaardigheden en zin voor initiatief 

-  Je  bent stressbestendig, een doorzetter en hanteert een 
coachende  leiderschapsstijl.  

-  Je beschikt over een rijbewijs en wagen voor gebruik in 
dienstverband

Ons aanbod: 
-  Een vaste voltijdse betrekking.  
-  Loon barema 1.80 (PC331), overname nuttige anciënniteit + 

maaltijdcheques.
-  Een gunstige verlof- opleidingsregeling en deelname in 

opleidingskosten. 

Interesse?  
Voor meer info, neem contact op met mevr. Saskia Lahorte via 
078 / 15 55 70. Mail je sollicitatiebrief en curriculum vitae aan: 
Saskia.lahorte@zov.be 

DOELGROEPCOORDINATOR (38u onbepaalde duur)
KINDEREN- en JONGERENTEAMS – AALST / OUDENAARDE

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

  

Janssen is winnaar
Janssen Pharmaceutica is de meest 
aantrekkelijke werkgever.

Dat blijkt uit de nieuwste employer branding- 
studie van hr-dienstverlener Randstad. Het is de 
vijfde keer dat Janssen Pharmaceutica de lijst van 
privéwerkgevers aanvoert. Het is ook het enige 
bedrijf dat sinds de start van het onderzoek in 2000 
onafgebroken in de top tien staat. 
Op plaats twee en drie staan met Seris en Nike 
twee bedrijven die nog nooit de top tien haalden. 
In de rest van die top tien is naast farma en chemie 
ook media goed vertegenwoordigd. We vinden er 
Bayer, DPG Media, GSK, Brussels Airlines, Estée 
Lauder, Mediahuis en PwC terug.  (WiVi)



Lokaal bestuur Haaltert zoekt

Clustermanager Welzijn   
A4a-A4b, voltijds contractueel  
Je coördineert de diensten Sociale Zorg en Hulpverlening, 
Kindbeleid, Sociale dienst en Onthaal & administratie 
en stuurt je teams aan. Je maakt deel uit van het 
managementteam en werkt zo mee aan de verdere 
ontwikkeling van de cluster Welzijn en het lokaal bestuur. 
Kennis van de OCMW-regelgeving is een meerwaarde.
Dit is een functie van bepaalde duur, met het vooruitzicht 
op een selectie voor een statutaire functie.

Interesse ?
Solliciteer ten laatste op 31 juli 2021
www.haaltert.be/vacatures
Solliciteer via jobs@ccselect.be

Job in Haaltert|

Wijs jij binnenkort mee de 
weg bij Brady Zele?

De signalisatie- en identifi catieproducten 
van Brady Zele wijzen jou overal ter wereld 
de weg. Om ons team in Zele te versterken, 
zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. 
Zin in een uitdagende en gevarieerde job 
als magazijnier, operator, administratief 
bediende of ingenieur?

wegwijzers.brady.be

Solliciteer online 
en word Wegwijzer!

 

Tectum Group is expert in daken, gevels en balustrades. Onze ervaren vakmensen volgen zowel 
renovatie-, nieuwbouw- als onderhoudswerken op voor hun klanten. Tectum Group heeft een hoog 
veiligheidsbewustzijn en is met zijn familiale waarden steeds gericht op kwalitatieve en innovatieve 
oplossingen op lange termijn. De groep bestaat uit verschillende dochterbedrijven met elk hun eigen 
specialiteit. Hierdoor kunnen wij een unieke en gespecialiseerde dienstverlening aanreiken.

• A tot Z organisatie en coördinatie van de werven met 
het oog op kwaliteit, veiligheid, rendabiliteit, en dit 
binnen de afgesproken deadlines.

• Motiveren en sturen van je team en de 
onderaannemers.

• De budgetten nauwgezet controleren en een 
gedetailleerde nacalculatie uitvoeren.

• Optreden als vast aanspreekpunt van de klant.
• Coördineren van werfvergaderingen en overleg 

met de ploegbazen, onderaannemers, architecten, 
leverancier en de klant.

Spreekt dit takenpakket jou aan?

• gepassioneerd door techniek?
• klantgericht?
• zelfstandig en autonoom, met een grote zin 
 voor verantwoordelijkheid?
• een uitstekende communicator die helder en 

overtuigend kan communiceren?

En ben jij ... 

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

Iets voor jou? Nog vragen? 

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

hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eco cheques, 
bonusregeling.

• Bedrijfswagen & tankkaart.
• Mogelijkheid tot thuiswerk.
• Een cafetariaplan.
• Een open en familiale sfeer met korte communicatielijnen.

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

GENK &
HOME OFFICE

160 MLN. 
OMZET

> 400 
COLLEGA’S

34 
TEAMGENOTEN

4.500.000 M² 
AAN REALISATIES PER JAAR

Om ons fantastisch team bij Tectum Constructors in 
Melle te versterken, zoeken we een:

PROJECTLEIDER (M/V)

Een gesprek 
met 

Lorena 

Een gesprek 
met de 

Manager  

Loon-
voorstel

CV 
mailen

Bachelor 
Bouw

Een eerste ervaring als 
projectleider

Basiskennis 
Frans

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

Deze week:

CHEMIE
ENERGIE

LABO

  
In welke sectoren willen 
mensen het liefst werken?
Farma, luchtvaart en media. Dat zijn de drie privésectoren 
waar mensen het liefst zouden werken. De financiële 
sector valt terug in de rankschikking.

Dat blijkt uit de recente editie van het 
employer branding-onderzoek van 
hr-dienstverlener Randstad. De farma-
ceutische sector is al voor de twintigste 
keer in 21 edities de winnaar. Nummer 
twee is opnieuw de luchtvaart, die merk-
waardig genoeg geen last heeft van de 
coronacrisis. Zo verwisselen media en 
luchtvaart van plaats in vergelijking met 
vorig jaar.
De top tien wordt verder ingevuld 
door high tech, informatica-consultancy, 
autoproductie, bouw & installatie, 
horeca & toerisme, chemie en voe-
ding. Gemiddeld  zijn de scores van de 
sectoren gestegen in het onderzoek. 
De voorspelling van een jaar geleden 
dat corona negatief zou inwerken op de 
employer brands is dus niet uitgekomen.
Verderop in de rangschikking moet 

de sector van bank en verzekeringen 
de winst van vorig jaar weer loslaten. 
De financiële sector staat op plaats 
vijftien, vorig jaar was dat elf. Vóór de 
financiële crisis haalde de sector nog 
een positie in de top drie, maar die lijkt 
nu ver weg.  (WiVi)

Wijs jij binnenkort mee de 
weg bij Brady Zele?

De signalisatie- en identifi catieproducten 
van Brady Zele wijzen jou overal ter wereld 
de weg. Om ons team in Zele te versterken, 
zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. 
Zin in een uitdagende en gevarieerde job 
als magazijnier, operator, administratief 
bediende of ingenieur?

wegwijzers.brady.be

Solliciteer online 
en word Wegwijzer!

 

Tectum Group is expert in daken, gevels en balustrades. Onze ervaren vakmensen volgen zowel 
renovatie-, nieuwbouw- als onderhoudswerken op voor hun klanten. Tectum Group heeft een hoog 
veiligheidsbewustzijn en is met zijn familiale waarden steeds gericht op kwalitatieve en innovatieve 
oplossingen op lange termijn. De groep bestaat uit verschillende dochterbedrijven met elk hun eigen 
specialiteit. Hierdoor kunnen wij een unieke en gespecialiseerde dienstverlening aanreiken.

• A tot Z organisatie en coördinatie van de werven met 
het oog op kwaliteit, veiligheid, rendabiliteit, en dit 
binnen de afgesproken deadlines.

• Motiveren en sturen van je team en de 
onderaannemers.

• De budgetten nauwgezet controleren en een 
gedetailleerde nacalculatie uitvoeren.

• Optreden als vast aanspreekpunt van de klant.
• Coördineren van werfvergaderingen en overleg 

met de ploegbazen, onderaannemers, architecten, 
leverancier en de klant.

Spreekt dit takenpakket jou aan?

• gepassioneerd door techniek?
• klantgericht?
• zelfstandig en autonoom, met een grote zin 
 voor verantwoordelijkheid?
• een uitstekende communicator die helder en 

overtuigend kan communiceren?

En ben jij ... 

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

Iets voor jou? Nog vragen? 

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

hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eco cheques, 
bonusregeling.

• Bedrijfswagen & tankkaart.
• Mogelijkheid tot thuiswerk.
• Een cafetariaplan.
• Een open en familiale sfeer met korte communicatielijnen.

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

GENK &
HOME OFFICE

160 MLN. 
OMZET

> 400 
COLLEGA’S

34 
TEAMGENOTEN

4.500.000 M² 
AAN REALISATIES PER JAAR

Om ons fantastisch team bij Tectum Constructors in 
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In plaats van Facebook 
uit te lezen, zou je beter 
wat vacatures lezen. 

Te veel last van je Ludo? 
Surf naar Jobat.be en 
vind een job die écht bij je past



Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-
Oost-Vlaanderen VZW, erkend en gesubsidieerd door de 
Vlaamse Overheid, biedt gespecialiseerde behandeling aan 
kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische/
psychiatrische problemen en stoornissen. Daarnaast biedt 
het drugpreventieteam begeleiding aan jongeren met een 
beginnende verslaving in 20 steden /gemeenten. Er is eveneens 
een forensisch team. In totaal werken 70 medewerkers in het 
CGG ZOV verspreid over de verschillende vestigingen in Aalst, 
Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, Ronse en Zottegem.

Je functie:
-  Je stuurt de kinderen- en jongerenteams aan en zorgt 

voor de praktische organisatie van de teamwerking en het 
netwerkoverleg.

-  Je coacht de individuele medewerkers.
-  Binnen de kernteams werk je in duo met de teampsychiater/

teamleden bij de inhoudelijke uitbouw van de preventie-, 
behandel- en begeleidingstrajecten

-  Je bent verantwoordelijk voor de zorg op maat bij cliënten en 
hun context.

-  Je coördineert de begeleidingstrajecten om de toegankelijkheid, 
de kwaliteit en de continuïteit van de behandeling en 
begeleiding te waarborgen.

-  Je participeert – in samenspraak met de Zorgmanager - aan 
netwerkoverleg m.b.t. trajectwerking.

-  Je stapt mee in een vernieuwende organisatie en bouwt mee 
verder  aan een cliëntgerichte organisatie

-  Je neemt, met de 2 coördinatoren, deel aan het overleg o.l.v. de 
Zorgmanager

-  Je levert een bijdrage aan de beleidsvoering binnen de 
organisatie en de implementatie ervan binnen je team 

Je profiel: 
-  Je beschikt over een licentiaat/masterdiploma  in 

menswetenschappen. 
-  Je hebt een bewezen ervaring in het aansturen en  

coachen van een team
-  Je bent mens- en taakgericht en bovendien sterk in 

oplossingsgericht werken
-  Je bent bereid tot 1 avonddienst (20 u) per week
-  Je bent assertief en beschikt over een goed ontwikkeld 

verantwoordelijkheids-gevoel, sterke communicatieve 
vaardigheden en zin voor initiatief 

-  Je  bent stressbestendig, een doorzetter en hanteert een 
coachende  leiderschapsstijl.  

-  Je beschikt over een rijbewijs en wagen voor gebruik in 
dienstverband

Ons aanbod: 
-  Een vaste voltijdse betrekking.  
-  Loon barema 1.80 (PC331), overname nuttige anciënniteit + 

maaltijdcheques.
-  Een gunstige verlof- opleidingsregeling en deelname in 

opleidingskosten. 

Interesse?  
Voor meer info, neem contact op met mevr. Saskia Lahorte via 
078 / 15 55 70. Mail je sollicitatiebrief en curriculum vitae aan: 
Saskia.lahorte@zov.be 

DOELGROEPCOORDINATOR (38u onbepaalde duur)
KINDEREN- en JONGERENTEAMS – AALST / OUDENAARDE

Als kind al had de juf een boontje voor jou. Hoe kon 
het ook anders? Huiswerk was altijd netjes gemaakt. 
Opdrachten waren (ruim) op tijd af. Je schoolbank 
was een toonbeeld van orde. En in de klas werkte je 
enthousiast mee. Die e�  ciëntie! Dat dynamisme! Ze 
waren er toen al. Geen wonder dat jij ook vandaag 
het toonbeeld bent op kantoor. Collega’s en klanten 
dragen jou op handen. En terecht.  

Goesting in een 
administratieve job 
op de eerste rij? www.asap.be/nl/jobs/

administratie-onthaal

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
ADMINISTRATIE? 

Are you a forward-thinking and experienced factory production 
manager?

We are looking for you.
We are hiring a

PRODUCTION 
MANAGER
At our Oudenaarde factory. 
More info at:  
exelcomposites.com/careers

Are you a quality-thinking professional with a love for health 
and safety? 

We are looking for you.
We are hiring a

QEHS 
SPECIALIST
At our Oudenaarde factory. 
More info at:  
exelcomposites.com/careers

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.

De kennismaking

Storck is een internationale 
producent van kwalitatieve 
zoetwarenmerken. Met zijn 6.500 
medewerkers is het Duitse bedrijf 
wereldwijd een topspeler in de 
branche. Al meer dan 110 jaar heeft 
het één belangrijk doel: mensen 
samen lekker laten genieten. 
Vandaag worden de bekende 
merken (merci, Werther’s Original, 
To�  fee en Knoppers) in meer dan 
100 landen verkocht. Storck Belux 
(Antwerpen-Berchem) is sinds 1979 
actief in België en werkt samen met 
de belangrijke retailers. De 11 
gedreven medewerkers van Storck 
Belux vormen een autonoom en 
ambitieus team. Momenteel zijn zij 
op zoek naar een:

 www.storck.com

MARKETING MANAGER
Making brands come alive and letting them shine
De uitdaging: • Je vertaalt de internationale marketingstrategie voor de verschillende merken naar 
België en je ontwikkelt een jaarlijks marketingplan waarin de complete marketingmix aan bod komt 
• Je werkt dit plan concreet uit, zorgt voor de implementatie en samen met je collega’s in sales werk 
je aan de realisatie van de vooropgestelde groeidoelstellingen • Je analyseert consumentendata en 
markttrends en in samenwerking met externe partners ontwikkel je adequate marketing- en 
actieplannen in lijn met de bedrijfsdoelstellingen • Je volgt de resultaten nauw op, je meet, evalueert 
en optimaliseert op basis van een degelijke kosten-batenanalyse • Je coacht een 2-koppig team 
(trade marketeer en brand manager) en je werkt actief mee aan hun verdere ontwikkeling • Je 
beheert een substantieel marketingbudget • Je voorziet het hoofdkantoor van cijfermatige 
rapportages, je maakt deel uit van het lokale managementteam en je rapporteert aan de Storck Belux 
General Manager

De perfecte match: • Gedreven, positief ingestelde teamspeler • Marketingopleiding en minimaal 
10 jaar ervaring met brand- en/of productmanagement in een FMCG-omgeving in de voedings-
sector • Kennis van Nielsen en GfK is een evidentie • Georganiseerd, gestructureerd, creatief en 
doelgericht • Ervaring met audiovisuele en digitale media • Nederlandstalig en een uitstekende 
kennis van het Frans en Engels 

Het aanbod: • De kans om een unieke sleutelpositie in te nemen in een fi nancieel onafhankelijke, 
krachtige en sterk groeiende familiale multinational • No-nonsensebedrijfscultuur waarin mensen 
meetellen en waar een aangenaam klimaat van samenwerking heerst • Sterke merken en een goed 
geoliede corporate machine waarin kwaliteit en betrouwbaarheid een evidentie zijn • Aantrekkelijk 
salarispakket 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Erik Colemonts op 03 434 09 90 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.



Wil je vorm geven aan het mobiliteitsplan en het verhogen van de 
modal shift in onze middelgrote stad? Kan je vlot schakelen tussen 
inhoudelijk adviseren op lange termijn en operationeel realiseren 
op korte termijn? Wil je bijdragen aan een toekomstig Mortsel als 
groene stad met bruisende kern en goede verbindingen? 

Lokaal bestuur Mortsel is op zoek naar een gemotiveerde kandida(a)t(e) voor een 
voltijdse functie (A1-3) met een contract van onbepaalde duur. 
Meer informatie vind je op www.mortsel.be/vacatures. Solliciteren kan tot 22 juni.

30.000 nieuwe medewerkers voor Vlaamse industrie

Dat blijkt uit het recente onder-
zoek ‘Skills roadmap voor de 
Vlaamse klimaattransitie’ van 
adviesbureau Roland Berger op 
vraag van Vlaams minister van 
Economie en Werk Hilde Crevits. 
De studie geeft inzicht in de be-
langrijkste evoluties tot 2035. 
Zo is er de Europese ambitie om 
tegen 2050 klimaatneutraal te 
worden. Dit door het gebruik van 
alternatieve grondstoffen, de 
opvang en opslag of hergebruik 
van CO2, de inzet van meer gere-
cycleerd materiaal of de elektri-
ficatie van productieprocessen. 

TWEE UITDAGINGEN
Dat alles vereist ook nieuwe skills 
en vaardigheden van de betrok-

ken werknemers: van technici en 
operatoren tot wetenschappers 
en ingenieurs. Extra opleidings-
capaciteit en meer STEM-studen-

ten blijken hierbij cruciaal. Het 
onderzoek stelt namelijk twee 
uitdagingen op scherp: we heb-
ben meer jongeren nodig die 

voor een STEM-studie kiezen en 
er is nood aan meer opleiding 
en levenslang leren, onder meer 
voor digitale basisvaardigheden. 
Zo zullen er tot 2035 zowat 
30.000 nieuwe talenten nodig 
zijn om de vergrijzingsgolf op 
te vangen en de aanwervings- 
behoefte in te vullen. En volgens 
het rapport zouden de komende 
vijftien jaar ook zo’n 59.000 werk-
nemers uit de industrie moeten 
bijgeschoold worden om meer 
actuele kennis te verwerven 
over groene thema’s zoals duur-
zaam productontwerp, energie- 
efficiëntie, circulaire productie- 
processen en nieuwe recyclage- 
technieken.  (WiVi) 

De komende vijftien jaar is er nood aan 30.000 nieuwe medewerkers in de Vlaamse industrie, waarvan ruim 22.000 in de 
sectoren chemie en kunststoffen. Het gaat vooral over technici, operatoren, wetenschappers en ingenieurs. 

Klaar voor 
je nieuwe
uitdaging?

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

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

Jij bent de 
OPERATOR 
die wij zoeken.

www.asap.be/
nl/jobs/operatorC

H
EC

K

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

vastgoedinvesteerder zoekt 

HANDS-ON MAGAZIJNBEHEERDER

Functie
•  Je ontvangt, controleert, sorteert en registreert de goederen.
•  Je beschikt over een goed ruimtelijk inzicht in verband met het stapelen van 

goederen en paletten.
•  Orderpicken en orders klaarmaken voor verzending.
•  Je plant de leveringen en levert occasioneel mee, dus rijbewijs B is een must!
•  Je bent verantwoordelijk voor inventaris en opmaken van desbetreffende 

rapporten.
•  Je ondersteunt aankoop en boekhouding ten einde zo snel mogelijk 

problemen op te lossen (inzake facturen, bestelnota’s, creditnota’s, ...).
•  Je houdt het magazijn proper en ordelijk ten einde een goed werkend en 

efficiënt magazijn te krijgen.

Profiel
• Je hebt ervaring in het magazijnbeheer.
• Je beheerst de Nederlandse taal, een woordje Frans/Engels is een pluspunt.
• Je hebt een goede computerkennis.
• Je kan aantoonbaar zelfstandig werken en initiatief nemen.
• Je bent loyaal en flexibel.
•  Inzicht & nauwkeurigheid zijn noodzakelijk om leveringen correct te 

verwerken.
• Je bent in het bezit van rijbewijs B of hoger.

Aanbod
• Financiële zekerheid in een kapitaalkrachtige groep.

Interesse? 
Stuur uw CV en motiviatie naar jobs@winvest-holding.com. 



Ottevaere te Oudenaarde is een 
4e generatie familiebedrijf en reeds meer dan 
115 jaar een gevestigde waarde als leverancier 
van bouwmaterialen in België. Zij staan borg 
voor hoge kwaliteit, professioneel advies en 
stabiliteit. Ze hebben verschillende afdelingen, 
waaronder Obelux. Deze afdeling is exclusief 
verdeler van daglichtconstructies, 
lichtstraten, rookafvoer- en 
ventilatietoepassingen en toegangsluiken. 
Daarnaast hebben ze Bouwpunt Ottevaere, 
waar ze bouwmaterialen B2B verkopen. 
Voor beide afdelingen zoeken 
ze versterking (m/v).

A division of Ottevaere bouwmaterialen

Functie: In de eerste plaats ben je als key accountmanager verantwoordelijk voor 
de commerciële opvolging van de verkoop en levering van bouwmaterialen aan de 
projectmarkt. Door de jarenlange positieve samenwerking en ervaring heb je reeds 
een mooie klantenportefeuille. Ook op basis van aanbestedingen onderzoek je het 
lastenboek van de bouwheer en werk je prijsvoorstellen uit met het oog op een 
mogelijke samenwerking. Je volgt de off ertes nauwgezet op en onderhandelt over 
de beste prijzen. Je streeft naar een samenwerking op lange termijn met aannemers 
en bouwfi rma’s. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van de 
commerciële strategie naar alle aannemers toe. Je stuurt hiervoor ook de
vertegenwoordigers en de collega’s in binnendienst aan. Je onderhoudt de relaties
met aankopers en projectleiders en verdedigt hierbij de aanpak van Bouwpunt Ottevaere.

Profi el: • Je hebt jouw strepen verdiend in de bouwsector en spreekt met kennis 
van zaken • Je beschikt over een analytische geest, tovert met cijfers en kan zowel 
overtuigend als diplomatisch uit de hoek komen • Je bent uitermate communicatief, 
een echte teamplayer en je beschikt over leidinggevende capaciteiten • Je stelt je 
fl exibel op en bent stressbestendig.

Commerciële 
Binnendienst
Functie: Als medewerker commerciële 
binnendienst ben jij hét aanspreekpunt
voor de klanten: • Je stelt duidelijke 
en correcte off ertes op naar de 
professionele klanten • Je volgt de 
off ertes telefonisch op en geeft hiervoor de 
nodige duiding en advies aan jouw klant 
• Je verwerkt de orders en plaatst hiervoor 
de bestellingen bij de leveranciers • 
Eenmaal de bestelling wordt geleverd bij 
Obelux, regel je de transporten om de 
goederen ter plaatse bij de klant te krijgen 
• Wanneer nodig verleen je advies aan 
klanten die langskomen in de toonzaal.

Profi el: • Je bent administratief sterk en 
gemotiveerd om het productengamma 
te leren kennen • Je bent communicatief, 
klantgericht en weet van aanpakken 
• Je kan je vlot uitdrukken in het Frans.

Deze functies worden exclusief behandeld door Aanwervingshuis. 
Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk, 056 225 880 | www.aanwervingshuis.be

Info en solliciteren via kato@aanwervingshuis.be

Key Accountmanager

PROCESOPERATOR (vroeg/laat)
• Procescontrole via beeldscherm, controle + inspectie 

on site
• Oplossen technische storingen + klein onderhoud
• Staalname + analyses – kwaliteitscontrole
• Logistieke taken, laden lossen, administratie

MAINTENANCE COORDINATOR
• Opmaken dagelijkse werkplanning, coördinatie 

shutdowns
• Aansturen eigen maintenance team en contractors
• Troubleshooting + preventief onderhoud
• Aankopen, magazijnwerking, spare parts

Wat verwachten we van jou?
• Min. A2/Bachelor (elektriciteit, mechanica, chemie)
• Teamplayer met stevige portie hands-on mentaliteit en 

motivatie

Wat bieden we aan?
• Contract onbepaalde duur, aantrekkelijk salaris mét 

voordelen
• Klein gedreven team met veel ruimte voor initiatief

Alco Bio Fuel is een bio-raffinaderij die sterk inzet op 
duurzame chemie. De combinatie van processen biedt veel 
afwisseling en uitdaging. Binnen ons team met no-nonsense 
mentaliteit zoeken we:

Ambitie? -> stuur je CV naar hr@alcobiofuel.com      meer info -> www.alcobiofuel.com/jobs

Binnenhuisarchitect(e)
met administratieve en organisatorische skills
Functie: Als binnenhuisarchitect(e) vorm je de onmisbare link voor 
de afdeling natuursteen tussen de klanten – zijnde architecten, 
keukenbouwers, e.d. – en de productieafdeling: • Jij bent steeds het 
aanspreekpunt voor de klanten • Je werkt gedetailleerde off ertes uit 
en volgt deze op • Je geeft de bestellingen door aan de productie, nadat
de klant de off erte goedkeurt • Je stuurt de productiemedewerkers ook 
aan en volgt de bestellingen op. Bij drukke momenten spring je bij in 
de toonzaal en adviseer je klanten in hun tegelkeuze.

Profi el: • Je werkt georganiseerd, hebt oog voor detail en weet van 
aanpakken • Je bent communicatief en klantgericht • Je hebt een 
feeling met interieur, hebt technische affi  niteit en kan een plan
lezen • Je genoot van een relevante opleiding en/of ervaring in de sector.

Aanbod: Je komt terecht in een dynamisch bedrijf waar het 
aangenaam werken is in een moderne werkomgeving. Ze bieden 
een grondige opleiding en begeleiding. Daarna geven ze je de nodige 
ruimte om jouw verantwoordelijkheden op te nemen en je verder te 
ontplooien.

Info en solliciteren: kato@aanwervingshuis.be of 056 225 880

Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.
Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk | 056 225 880

Desloover te Oudernaarde staat 
gekend voor zijn kwalitatieve
én decoratieve tegels en 
natuursteen. Ze verweven de 
bouwwereld met een zacht gevoel 
voor stijl.  
Hun indrukwekkende showroom
en professionele atelier maken 
het af. 

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

In plaats van Facebook 
uit te lezen, zou je beter 
wat vacatures lezen. 

Te veel last van je Ludo? 
Surf naar Jobat.be en 
vind een job die écht bij je past



Stuur jouw cv, motivatie en kopie van diploma via 
onze website. We zien er naar uit jou te ontmoeten 
en garanderen een snelle, strikt vertrouwelijke be-
handeling van jouw kandidatuur.

Interesse?

SANTÉ 
M’N RATJE !

jobs.zbharelbeke.be

Interesse?

Zorgbedrijf Harelbeke, een fantastische werkplek met to� e collega’s, zoekt:

THOOFDVERPLEEGKUNDIGE
met min. 5 jaar ervaring in de zorg / voltijds - contractueel - onbepaalde duur
Als hoofdverpleegkunde zorg je voor een goed evenwicht tussen de (zorg)vragen van de 
bewoners, de wensen en mogelijkheden van de medewerkers, en de verwachtingen van de 
organisatie. Je bent houder van het diploma bachelor verpleegkunde. 
Uiterste inschrijvingsdatum: 20 juni 2021.

TVERPLEEGKUNDIGE-ZORGKUNDIGE
contractueel - onbepaalde duur
Als verpleegkundige of zorgkundige word je tewerkgesteld in woonzorgcentrum De Vlinder 
(Kollegeplein 5) of woonzorgcentrum Ceder a/d Leie (Vrijdomkaai 31). 
Verpleegkundige: Je staat in voor een warme en kwalitatieve zorg aan de bewoners en voert 
hiervoor verpleegkundige en verzorgende handelingen uit.
Zorgkundige: Je staat in voor warme en kwalitatieve zorg van de bewoners en voert hiervoor 
zorgkundige handelingen uit. 

Aanbod: • Een boeiende job in een aangename werksfeer met een aantrekkelijk loon conform 
de barema’s. • Functierelevante beroepservaring kan onbeperkt worden meegenomen. 
• Arbeidsduurvermindering vanaf 45 jaar. • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, fi etsvergoeding, 2e pensioenpijler,aansluiting bij de Gemeenschap-
pelijke Sociale Dienst ... • Tal van mogelijkheden tot het volgen van vorming.

Uitgebreide info en aanwervingsvoorwaarden vind je op jobs.zbharelbeke.be

Waag jij de sprong ?

Deceuninck Deforce is dé betrouwbare partner voor interieurbouwers 
en architecten. Als expert in innoverende oplossingen voor deur- en 
meubelbeslag, laten wij ons elke dag uitdagen en geven wij onze klanten een 
antwoord op maat. 

JOUW ROL IN ONS VERHAAL? 

Als toonbankverkoper ben je het eerste aanspreekpunt in onze showroom 
én geef je onze klanten de juiste informatie en bruikbaar advies aan de 
toonbank. Verder zorg je voor een correcte orderverwerking, zodat elke 
klant z’n producten met een goeie service ontvangt. 

TOONBANKVERKOPER

MEER INFO OVER DEZE VACATURE VIND JE OP TERUG OP ONZE WEBSITE:

www.dcdf.be/nl/vacature/toonbank-verkoper

AANBOD:

 Je krijgt ruimte om te
groeien en initiatief
te nemen 

 Een motiverend
loonpakket, dat
rekening houdt met je
kennis en ervaring

JOUW STERKTES: 

 Je hebt ommerciële ervaring 
in een technische omgeving

 Je kan vloeiend Nederlands

Wij zijn een dynamisch familiebedrijf met jarenlange 
ervaring. Als leverancier aan vakman en particulier van hout-
en interieurproducten stellen wij service en kwaliteit voorop.

Wij werven aan:

én

Profiel:
- Je kan zelfstandig werken en houdt van afwisseling
- Je bent flexibel, klantgericht en verantwoordelijk
- Kennis van hout is een pluspunt maar geen must
- Eventueel heb je al ervaring met een heftruck
Aanbod:
- Een vaste job met veel afwisseling in een 

aangename werkomgeving bij een familiaal bedrijf
- Interessante verloning met maaltijdcheques en ecocheques

MAGAZIJNIER / CHAUFFEUR CE

HOUTBEWERKER / MAGAZIJNIER

Interesse: neem contact op telefonisch of per mail 
met Jan Pattyn op 058/ 311058 of jan@dequidt.be

Albert 1 Laan 27a | 8630 VEURNE
T 058 31 10 58 | www.dequidt.be

VDC Roeselare NV is ondertussen 75 jaar aanwezig op de markt als 
verdeler van elektrisch materiaal met meerwaarde en aanbieder van 
oplossingen naar de industrie toe.
Gezien onze activiteiten binnen de distributie van elektrische materialen 
– automatiseringscomponenten – maar ook HVAC (voornamelijk 
pomp- en ventilatortoepassingen) naar industrie – machinebouwers & 
installateurs, zijn we op zoek naar versterking van onze binnendienst.

Wij rekruteren dan ook een : 

TECHNISCH-COMMERCIËLE MEDEWERKER BINNENDIENST

Als aanspreekpunt voor installateurs, industrieklanten & machinebouwers, wordt er 
van u verondersteld dat u meestal telefonisch gestelde vragen en/of problemen kunt 
behandelen. Verder zult u ook zorgen voor het opstellen van offertes in overleg met 
collega’s uit de binnen- en buitendienst, aankoopdienst en in specifieke gevallen met 
leveranciers. U geeft de bestellingen in en volgt deze op naar uitlevering toe. Soms kan 
gevraagd worden om technische bijstand te verlenen aan de toonbank.

Profiel :
Bachelor of ingenieur elektriciteit – elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring 
– vlot in de omgang en technisch/commercieel aangelegd – vlotte samenwerking 
met collega’s – voldoende overtuigingskracht naar klanten toe – enige ervaring in 
gelijkaardige functie is positief – maar ook schoolverlaters komen in aanmerking. U 
beschikt natuurlijk over de nodige computervaardigheden.

Aanbod : 
Een competitief salaris, aangevuld met extralegale voordelen, is voorzien, samen met de 
nodige opleidingen en tools om deze functie met succes uit te voeren, alsook geregelde 
infosessies rond nieuwe producten / merken.

Interesse : 
Indien interesse in deze functie, aarzel dan niet en mail of schrijf ons met volledig CV op 
volgend adres. Uw kandidatuur zal met de nodige discretie behandeld worden.
Contactpersoon : Johny Jonckheere | Rumbeeksesteenweg  279, 8800 Roeselare
E-mail : johny.jonckheere@vdc-roeselare.be | GSM : 0499/546696

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



Interesse?
Mail je CV naar 

jessica.lequeux@luminussolutions.be
Of bel naar

+32 16 76 80 20
www.luminussolutions.be

Wij begeleiden onze klanten in hun 
energietransitie en helpen hen energie te besparen 
met energieprestatiecontracten, lokale energieproductie 
en slim beheer en onderhoud van technische installaties.

Heb jij een technisch of ingenieursdiploma, ervaring in verwarmingssystemen, en een 
passie voor HVAC? Wil jij een rol spelen in onze innovatieve energieprojecten? 

Dan hebben wij de perfecte baan voor jou!

HVAC-onderhoudstechnici,
ploegleiders, ingenieurs, ...
Regio’s Brussel, Sint-Niklaas, Hoegaarden

Bij ons vind je wat je zoekt :
✓ echte groeikansen
✓ een salaris dat bij je ervaring past
✓ extralegale voordelen
✓ een aangename werksfeer
✓ opleidingen om je verder te ontwikkelen
✓ en toffe collega’s !

                       Scan de code 
en ontdek 
onze jobs!

Ontdek al onze vacatures 
op www.tienen.be/vacatures

WIJ ZOEKEN GEDREVEN 
MEDEWERKERS OM TIENEN 
TE TRANSFORMEREN.
Zin om mee te werken aan een kwalitatieve openbare 
ruimte, aan een proper Tienen, aan een burgergerichte 
dienstverlening of uitstekende zorgverlening? 

We zoeken zowel leidinggevende, administratieve als 
technische profi elen. Solliciteren kan tot donderdag 
17 juni om 12.00 uur. Op maandag 14 juni is er om 18.00 
uur een online infomoment. Je vindt alle info op onze 
website.

Tot binnenkort!

/stadtienen 

/company/stadtienen www.overijse.be/jobs

“Een bijdrage leveren om de 
mobiliteit en zelfredzaamheid 
van onze bewoners te verbete-
ren, geeft me veel voldoening.”

IONA GIELIS  
ERGOTHERAPEUTE

Wij zoeken:

Vragen? 
Contacteer de Personeelsdienst via 
personeelsdienst@overijse.be. 

Meer info? 
Kijk voor de volledige job- en profi elbeschrijving, de voor-
waarden en de selectieprocedure op www.overijse.be/jobs. 
Solliciteren kan tot en met 29 juni 2021.

Op zoek naar 
een job met pit?

Kijk voor de volledige job- en profi elbeschrijving, de voor-
www.overijse.be/jobs

IONA GIELIS  
ERGOTHERAPEUTE

Kijk voor de volledige job- en profi elbeschrijving, de voor-
www.overijse.be/jobs. 

een ergotherapeut 
• Je bent de contactpersoon voor onze 

bewoners en hun familie m.b.t. alle 
niet-medische zorg.

• Je probeert onze bewoners optimaal te 
laten functioneren in hun woonomgeving.

• Je begeleidt onze bewoners in hun dagelijks 
leven op fysiek, mentaal en sociaal vlak met
aandacht voor hun zelfstandigheid.

een kinesitherapeut
• Je bent de contactpersoon voor onze bewoners 

en hun familie m.b.t. alle niet medische zorg.
• Je staat in voor het behoud, het herstel en 

bevorderen van het dagelijks functioneren 
van onze bewoners.

• Je draagt bij tot een waardevol en gelukkig 
verblijf van onze bewoners in ons woonzorgcentrum.

In plaats van Facebook 
uit te lezen, zou je beter 
wat vacatures lezen. 

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.

JUNIOR AANKOPER (ref. 48 855)
met interesse voor techniek
De uitdaging: Ter ondersteuning van de unit “elektromontage en bestukking” zal je instaan voor:
• offerte-aanvragen met het oog op de aankoop van basisonderdelen • bestellingen bij de leveran-
ciers van onze klanten (speciale onderdelen) • opsporen van alternatieve leveranciers • opvolgen van 
begeleidende documenten ivm kwaliteit, veiligheid, … • oplossen van allerlei vragen: levertermijnen, 
ontbrekende stukken, …

Profi el: • communicatief bachelor of gelijkwaardig • sterke interesse voor productie en techniek (elektro-
nica) • minstens initiële ervaring in een bedrijfsomgeving • vaardig met administratieve software.

PRODUCTIEPLANNER (ref. 48 856)
met 2 à 5 jaar ervaring
De uitdaging: Je zal instaan voor: • analyse van nieuwe aanvragen: omvang, capaciteit, machinebezet-
ting, … • opvolging van voorraden • overleg met de productiecoördinatoren en de commerciële dienst
• dagelijkse planning ifv productieorders • klantencommunicatie o.a. tekorten, wijzigingen, leverdata, etc.

Profi el: • proactief bachelor of gelijkwaardig door ervaring • vertrouwd met een ERP-omgeving • vlot 
met Excel • minstens initiële ervaring in een productiecontext.

Aanbod: • twee spilfuncties met een voortrekkersrol • zéér dynamische werkomgeving • een
professioneel toeleverancier voor toonaangevende lokale en internationale bedrijven

• een stabiele organisatie met aandacht voor een gezonde work-life balance • vast 
dagwerk • een marktconform salarispakket.

DEMIVAL vzw in DEINZE is een modern maatwerkbedrijf met aan-
gepaste arbeid voor nagenoeg 600 werknemers met een beperking. 
Als toeleverancier voor diverse sectoren beschikken wij over gespecia-
liseerde bedrijfsunits die elk afzonderlijk als professionele organisatie 
opereren. In het kader van een nieuwe organisatie zoeken wij (m/v) www.demival.be

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 
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Of bel naar

+32 16 76 80 20
www.luminussolutions.be
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Heb jij een technisch of ingenieursdiploma, ervaring in verwarmingssystemen, en een 
passie voor HVAC? Wil jij een rol spelen in onze innovatieve energieprojecten? 

Dan hebben wij de perfecte baan voor jou!

HVAC-onderhoudstechnici,
ploegleiders, ingenieurs, ...
Regio’s Brussel, Sint-Niklaas, Hoegaarden

Bij ons vind je wat je zoekt :
✓ echte groeikansen
✓ een salaris dat bij je ervaring past
✓ extralegale voordelen
✓ een aangename werksfeer
✓ opleidingen om je verder te ontwikkelen
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onze jobs!
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Wij zoeken:

Vragen? 
Contacteer de Personeelsdienst via 
personeelsdienst@overijse.be. 

Meer info? 
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een ergotherapeut 
• Je bent de contactpersoon voor onze 

bewoners en hun familie m.b.t. alle 
niet-medische zorg.

• Je probeert onze bewoners optimaal te 
laten functioneren in hun woonomgeving.

• Je begeleidt onze bewoners in hun dagelijks 
leven op fysiek, mentaal en sociaal vlak met
aandacht voor hun zelfstandigheid.

een kinesitherapeut
• Je bent de contactpersoon voor onze bewoners 

en hun familie m.b.t. alle niet medische zorg.
• Je staat in voor het behoud, het herstel en 

bevorderen van het dagelijks functioneren 
van onze bewoners.

• Je draagt bij tot een waardevol en gelukkig 
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Te veel last van je Ludo? 
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vind een job die écht bij je past

In plaats van Facebook 
uit te lezen, zou je beter 
wat vacatures lezen. 

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.
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en psychologische 
screenings.



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

ENERGIE
LABO

Aangeboden door TUC RAIL

“We lachen vaak, maar nemen onze job heel ernstig”
Deborah Silien is gepassioneerd door 
de bouw. TUC RAIL was dan ook 
een logische stap in haar loopbaan. 
Als werfleider coördineert ze 
spoorwegwerven over het hele land. 
Soms zijn Deborah en haar collega’s
’s nachts aan het werk. De unieke sfeer 
op een nachtelijke spoorwegwerf is 
voor haar een surplus.

“Ik ben verantwoordelijk voor het beheer van de werf. Dat is 
een vrij omvangrijke taak. Ik coördineer de onderaannemers, 
keur de technische fiches goed en controleer het materiaal. 
Maar ik beslis ook over de methodes van uitvoering samen 
met mijn leidinggevende en de veiligheidscoördinator. Ver-
der houd ik me bezig met veiligheid, planning en organisatie. 
Een hele verantwoordelijkheid dus.”

INDRUKWEKKENDE REALISATIE

“Bij TUC RAIL heb je vier divisies: spoor, bovenleiding,
signalisatie en civiele techniek. Dat laatste is mijn domein.
Vandaag ben ik verantwoordelijk voor een mobiele werf tussen
Brussel-Schuman en Ottignies. Daar doen we verschillende
zaken, van een trap installeren tot perrons bouwen.”
“Vorig jaar maakten we een onderdoorgang onder het spoor 
voor fietsers en wandelaars. Het hele weekend werd het trein-
verkeer stilgelegd. Vrijdagavond begonnen we eraan en maan-
dagochtend konden de treinen weer rijden. Wat we toen op 
één weekend realiseerden, was best indrukwekkend. Het was 
een uniek zicht om die grote machines in het midden van de 
nacht aan het werk te zien. ’s Nachts hangt er ook een bijzon-
dere sfeer op de werf.”

DE WEGEN LIGGEN OPEN

“Ik wilde altijd al in de bouw actief zijn. Nadat ik mijn bachelor
civiele techniek afrondde, werkte ik een tijd in een ander bedrijf. 
Op een dag hadden we een samenwerking met TUC RAIL. Toen 
wist ik meteen dat ik hier wilde werken. Bij TUC RAIL liggen de 

wegen voor je open. Als ik op een dag iets anders wil, dan 
kan ik overschakelen naar het spoor of de bovenleiding.
Wij vervelen ons hier nooit. Je leert elke dag iets bij. Ook 
voor wie een stapje hogerop wilt, zijn er mogelijkheden.”
“Weet je wat me opvalt? De sfeer is goed en we lachen 
vaak. Maar we nemen onze job heel ernstig. Dat is ook
nodig, want als je aan het spoor werkt, moet je altijd voor-
zichtig zijn.”

Deborah Silien

  Meer info vind je op jobs.tucrail.be

MaatWERKbedrijf BWB, Expert in verpakkingen
maatwerkbedrijf  met economische én sociale meerwaarde.

Actief in regio Londerzeel, Breendonk, Steenhuffel en Willebroek.

Groepsleiders voor
service aan onze klant in de pharma sector en aan onze klant 

in de voedingssector.

Inhoudelijk:  Toffe jobs! Je geeft leiding aan een ploeg arbeiders met een afstand tot 
de arbeidsmarkt.  Je werkt mee met je ploeg en zorgt voor de teamspirit: sociaal én 
klant gericht. Meer info vind je op www.maatwerkbedrijfbwb.be
Profiel: Stressbestendige teamplayer, administratief correct, je communicatie en lei-
derschap inspireert arbeiders en collega’s, je bent vlot Nederlandstalig. Je persoonlijk-
heid speelt een belangrijkere rol dan je diploma’s. 

Competenties:
Onze witte merels zijn collegiaal, geduldig en nauwgezet. Ze kunnen organiseren, re-
sultaatgericht samenwerken met een warm hart en een gezond verstand.

Wij bieden:
Een vast contract, mooi loon, opleidingen, extra verlof in functie van leeftijd. Dit alles  
aangevuld met extra legale voordelen. We bieden vooral veel 
plezier in je job, maar daar zorg je voor een stuk zelf voor…

Interesse? Bel naar 052/52.27.00 
Mail: v.goossens@maatwerkbedrijfbwb.be 
Schrijf: MaatWERKbedrijf BWB, t.a.v. Veerle Goossens, 
Nijverheidsstraat 15/2, 1840 Londerzeel

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

www.overijse.be/jobs

“Ik hou van onze informele organi-
satiecultuur en de variatie aan taken 
bij fi nanciën. Er mee voor zorgen dat 
de beperkte overheidsmiddelen goed 
worden besteed, 
daar doe ik 
het voor!”

STEFAN TACK 
FINANCIEEL DIRECTEUR

Wij zoeken: 

Op zoek naar 
een job met pit?

de beperkte overheidsmiddelen goed 
worden besteed, 
daar doe ik 
het voor!”

STEFAN TACK 
FINANCIEEL DIRECTEUR

de beperkte overheidsmiddelen goed 
worden besteed, 
daar doe ik 
het voor!”

STEFAN TACK 
FINANCIEEL DIRECTEUR

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 
21 juni 2021.

een diensthoofd Financiën
• Je bent verantwoordelijk voor een effi ciënte 

organisatie en werking van de dienst Financiën.
• Je geeft leiding aan een team van medewer-

kers. Je zorgt ervoor dat de dienst Financiën 
een effi ciënte en klantgerichte dienstverlening 
aanbiedt aan de externe en interne klanten. 

• Je staat in voor de boekhouding, de opmaak van 
correcte en betrouwbare fi nanciële informatie 
en de uitvoering van dossiers en projecten.

INFO EN PLAATSBEZOEK
woensdag 23 juni - 10 uur - Horecapunt PIVO
Alle info: pivo@vlaamsbrabant.be

Jobadvertenties vind je zowel 
in dit weekendkatern als elke 
werkdag verspreid in je krant. 
En natuurlijk op Jobat.be.                  
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een logische stap in haar loopbaan. 
Als werfleider coördineert ze 
spoorwegwerven over het hele land. 
Soms zijn Deborah en haar collega’s
’s nachts aan het werk. De unieke sfeer 
op een nachtelijke spoorwegwerf is 
voor haar een surplus.

“Ik ben verantwoordelijk voor het beheer van de werf. Dat is 
een vrij omvangrijke taak. Ik coördineer de onderaannemers, 
keur de technische fiches goed en controleer het materiaal. 
Maar ik beslis ook over de methodes van uitvoering samen 
met mijn leidinggevende en de veiligheidscoördinator. Ver-
der houd ik me bezig met veiligheid, planning en organisatie. 
Een hele verantwoordelijkheid dus.”

INDRUKWEKKENDE REALISATIE

“Bij TUC RAIL heb je vier divisies: spoor, bovenleiding,
signalisatie en civiele techniek. Dat laatste is mijn domein.
Vandaag ben ik verantwoordelijk voor een mobiele werf tussen
Brussel-Schuman en Ottignies. Daar doen we verschillende
zaken, van een trap installeren tot perrons bouwen.”
“Vorig jaar maakten we een onderdoorgang onder het spoor 
voor fietsers en wandelaars. Het hele weekend werd het trein-
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dere sfeer op de werf.”

DE WEGEN LIGGEN OPEN

“Ik wilde altijd al in de bouw actief zijn. Nadat ik mijn bachelor
civiele techniek afrondde, werkte ik een tijd in een ander bedrijf. 
Op een dag hadden we een samenwerking met TUC RAIL. Toen 
wist ik meteen dat ik hier wilde werken. Bij TUC RAIL liggen de 
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vaak. Maar we nemen onze job heel ernstig. Dat is ook
nodig, want als je aan het spoor werkt, moet je altijd voor-
zichtig zijn.”

Deborah Silien

  Meer info vind je op jobs.tucrail.be

MaatWERKbedrijf BWB, Expert in verpakkingen
maatwerkbedrijf  met economische én sociale meerwaarde.

Actief in regio Londerzeel, Breendonk, Steenhuffel en Willebroek.

Groepsleiders voor
service aan onze klant in de pharma sector en aan onze klant 

in de voedingssector.
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heid speelt een belangrijkere rol dan je diploma’s. 

Competenties:
Onze witte merels zijn collegiaal, geduldig en nauwgezet. Ze kunnen organiseren, re-
sultaatgericht samenwerken met een warm hart en een gezond verstand.

Wij bieden:
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aangevuld met extra legale voordelen. We bieden vooral veel 
plezier in je job, maar daar zorg je voor een stuk zelf voor…
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nodig, want als je aan het spoor werkt, moet je altijd voor-
zichtig zijn.”

Deborah Silien
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een diensthoofd Financiën
• Je bent verantwoordelijk voor een effi ciënte 

organisatie en werking van de dienst Financiën.
• Je geeft leiding aan een team van medewer-

kers. Je zorgt ervoor dat de dienst Financiën 
een effi ciënte en klantgerichte dienstverlening 
aanbiedt aan de externe en interne klanten. 

• Je staat in voor de boekhouding, de opmaak van 
correcte en betrouwbare fi nanciële informatie 
en de uitvoering van dossiers en projecten.

UITBATER GEZOCHTUITBATER GEZOCHT
De provincie Vlaams-Brabant zoekt 
geschikte kandidaten voor de uitbating  
in het PIVO (Relegem-Asse) van een 
bedrijfsrestaurant, broodjesbedeling 
en overige cateringsprestaties

INFO EN PLAATSBEZOEK
woensdag 23 juni - 10 uur - Horecapunt PIVO
Alle info: pivo@vlaamsbrabant.be
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Wij actief in de sectoren

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



 

Tectum Group is expert in daken, gevels en balustrades. Onze ervaren vakmensen volgen zowel 
renovatie-, nieuwbouw- als onderhoudswerken op voor hun klanten. Tectum Group heeft een hoog 
veiligheidsbewustzijn en is met zijn familiale waarden steeds gericht op kwalitatieve en innovatieve 
oplossingen op lange termijn. De groep bestaat uit verschillende dochterbedrijven met elk hun eigen 
specialiteit. Hierdoor kunnen wij een unieke en gespecialiseerde dienstverlening aanreiken.

• A tot Z organisatie en coördinatie van de werven met 
het oog op kwaliteit, veiligheid, rendabiliteit, en dit 
binnen de afgesproken deadlines.

• Motiveren en sturen van je team en de 
onderaannemers.

• De budgetten nauwgezet controleren en een 
gedetailleerde nacalculatie uitvoeren.

• Optreden als vast aanspreekpunt van de klant.
• Coördineren van werfvergaderingen en overleg 

met de ploegbazen, onderaannemers, architecten, 
leverancier en de klant.

Spreekt dit takenpakket jou aan?

• gepassioneerd door techniek?
• klantgericht?
• zelfstandig en autonoom, met een grote zin voor 

verantwoordelijkheid?
• een uitstekende communicator die helder en 

overtuigend kan communiceren?

En ben jij ... 

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

Iets voor jou? Nog vragen? 

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

hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eco cheques, 
bonusregeling.

• Bedrijfswagen & tankkaart.
• Mogelijkheid tot thuiswerk.
• Een cafetariaplan.
• Een open en familiale sfeer met korte communicatielijnen.

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

> 400 
COLLEGA’S

160 MLN. 
OMZET

GENK &
HOME OFFICE

4.500.000 M² 
AAN REALISATIES PER JAAR

Om onze fantastische teams in onze vestigingen te 
Hoboken te versterken, zoeken we maar liefst:

3 PROJECTLEIDERS (DAKEN) 
1 PROJECTLEIDER (BALUSTRADES)

Een gesprek 
met 

Lorena 

Een gesprek 
met de 

Manager  

Loon-
voorstel

CV 
mailen

Bachelor 
Bouw

Een eerste ervaring als 
projectleider

Basiskennis 
Frans
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Wij actief in de sectoren

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

  
In welke sectoren willen 
mensen het liefst werken?
Farma, luchtvaart en media. Dat zijn de drie privésectoren 
waar mensen het liefst zouden werken. De financiële 
sector valt terug in de rankschikking.

Dat blijkt uit de recente editie van het 
employer branding-onderzoek van 
hr-dienstverlener Randstad. De farma-
ceutische sector is al voor de twintigste 
keer in 21 edities de winnaar. Nummer 
twee is opnieuw de luchtvaart, die merk-
waardig genoeg geen last heeft van de 
coronacrisis. Zo verwisselen media en 
luchtvaart van plaats in vergelijking met 
vorig jaar.
De top tien wordt verder ingevuld 
door high tech, informatica-consultancy, 
autoproductie, bouw & installatie, 
horeca & toerisme, chemie en voe-
ding. Gemiddeld  zijn de scores van de 
sectoren gestegen in het onderzoek. 
De voorspelling van een jaar geleden 
dat corona negatief zou inwerken op de 
employer brands is dus niet uitgekomen.
Verderop in de rangschikking moet 

de sector van bank en verzekeringen 
de winst van vorig jaar weer loslaten. 
De financiële sector staat op plaats 
vijftien, vorig jaar was dat elf. Vóór de 
financiële crisis haalde de sector nog 
een positie in de top drie, maar die lijkt 
nu ver weg.  (WiVi)
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Ontmoet tientallen rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.
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Virtuele Jobbeurzen

Check onze beurskalender! 

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

Check onze beurskalender! 

professioneel toeleverancier voor toonaangevende lokale en internationale bedrijven
• een stabiele organisatie met aandacht voor een gezonde work-life balance • vast 

dagwerk • een marktconform salarispakket.

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 

Genoeg redenen om bij 
Poco Loco te werken!

Geef je carrière extra kruiding

Bij Poco Loco serveren we tex-mexdelicatessen die over heel de wereld gesmaakt worden. We koesteren 
onze mensen, want zij toveren de kers op de taart, of beter, de salsa op de tortilla. Klinkt een beetje corn-y? 
Nee hoor, dat is 100% Poco Loco. Twope vo de vorut! Voor onze nieuwe fabriek in Roeselare missen we 
nog enkele ingrediënten … pittige collega’s!

Solliciteer op pocoloco.be/jobs

Wij zoeken: Techniekers    Teamleaders   Operatoren    Magazijniers

teamsfeer

nieuwste

machines

werkzekerheid

Paulig-groep
veiligheid

QEHS 
SPECIALIST
At our Oudenaarde factory. 
More info at:  
exelcomposites.com/careers

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in
personeelswerving
en psychologische
screenings.

Meer info? 
selectie@depinte.be 
tel. 09 280 80 95 
www.depinte.be 

Solliciteren?  Brief, cv, kopie diploma, rijbewijs en  
uittreksel strafregister aan het college van burgemeester 
en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte  
(poststempel als bewijs) of mail naar selectie@depinte.be 
Solliciteren ten laatste op dinsdag 22 juni 2021.  

Lokaal bestuur De Pinte  
zoekt medewerkers om  
#TEAM9840 te versterken.

Directeur woonzorgcentrum
  B6 - B7  ●  voltijds

Hoofdverpleegkundige
        BV5   ●    voltijds

Verpleegkundigen
BV1 - BV3  / C3 - C4    ●    voltijds of deeltijds  

Als medewerker maak je deel uit van  
een open en positief team waar ambitie 
en durf gewaardeerd worden, en dit in 
een vooruitstrevende, respectvolle en 
zorgzame omgeving.                     

Samen met je collega’s ga je voor een 
duurzame, veilige, zorgzame, 
bruisende en efficiënte gemeente.   
Functies op contractuele basis.

 

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?



PLAATBEWERKER 

Maken we binnenkort kennis? 
Bel naar 089/855521 of mail je cv naar sarah@limoco.be

Wij zoeken enthousiaste dossierbeheerders
In onze vestigingen te Zonhoven en Oudsbergen werken 24 gemotiveerde 
medewerkers. 
Wij bieden een begeleiding op maat met ruime aandacht voor digitalisering. 

Functieomschrijving:
•  Na je opleiding krijg je vaste dossiers. 
•  Je staat rechtstreeks in contact met onze klanten en je wordt bijgestaan door 

onze dossierverantwoordelijken.
•  Goede kennis van boekhouding is een must. Fiscale kennis inzake btw, 

personen- en vennootschapsbelasting is gewenst.
•  We werken voornamelijk met Expert M, Adsolut, Yuki en FID-Manager.

Bij ons kan je rekenen op een aantrekkelijk salaris met maaltijdcheques, 
groeps- en hospitalisatieverzekering en extra vakantie. Mits ervaring hoort daar 
ook een bedrijfswagen bij.

We bieden je een boeiende job in een aangename werkomgeving. 
Deeltijdse tewerkstelling, thuiswerk en flexibiliteit zijn bespreekbaar.

Bezorg je motivatiebrief met cv aan patrick.kessels@codaboekhouders.be.
Voor bijkomende inlichtingen kan je Patrick telefonisch bereiken op het 
nummer 011/398 777.
Je kandidatuur wordt met de grootste discretie behandeld.

Onze Missie en meer informatie: www.codaboekhouders.be

Gebeten door onderwijs?

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! 
zoekt voor regio Limburg 

een pedagogisch begeleider secundair onderwijs 
met focus schoolontwikkeling

een pedagogisch begeleiders basisonderwijs
met focus wiskunde

Bekijk onze vacaturepagina op pro.g-o.be >> 
Pedagogische begeleiding >> Werken bij de PBD

Wij zoeken versterking: 
Teamoperatoren in ploegendienst

Wie zijn wij?
DSM Engineering Materials is een wereldwijde leverancier van hoogwaardige 
oplossingen toegepast in onder meer de automobiel- en elektronicasector en 
is wereldwijde marktleider in hoge-temperatuur-polyamiden. In Genk staat 
het compoundeerproces centraal met meer dan 35 jaar ervaring en waar 220 
mensen zijn tewerkgesteld. 

Wat bieden wij aan?
Een afwisselende job in een ondernemende organisatie met een open 
bedrijfscultuur en een prettige werksfeer met ruimte voor initiatieven en 
persoonlijke ontwikkeling. Naast een competitief basisloon geniet je ook van 
een uitgebreid pakket extra legale voordelen.

Interesse?
Bij interesse in deze functie kunt u online solliciteren door middel 
van het sturen van een CV en motivatie naar Brahim Dagdaoui/
Recruitment Business Partner (brahim.dagdaoui@dsm.com) 
of solliciteer direct via onze website door hiernaast onze QR code 
te scannen!

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

CHEMIE
ENERGIE

LABO

In welke sectoren willen mensen het liefst werken?

Dat blijkt uit de recente editie van het employer
branding-onderzoek van hr-dienstverlener Randstad. 
De farmaceutische sector is al voor de twintigste keer 
in 21 edities de winnaar. Nummer twee is opnieuw de 
luchtvaart, die merkwaardig genoeg geen last heeft 
van de coronacrisis. Zo verwisselen media en lucht-
vaart van plaats in vergelijking met vorig jaar.
De top tien wordt verder ingevuld door high tech,
informatica-consultancy, autoproductie, bouw & instal-
latie, horeca & toerisme, chemie en voeding. Gemid-

deld  zijn de scores van de sectoren gestegen in het 
onderzoek. De voorspelling van een jaar geleden dat 
corona negatief zou inwerken op de employer brands 
is dus niet uitgekomen.
Verderop in de rangschikking moet de sector van 
bank en verzekeringen de winst van vorig jaar weer 
loslaten. De financiële sector staat op plaats vijftien, 
vorig jaar was dat elf. Vóór de financiële crisis haalde 
de sector nog een positie in de top drie, maar die lijkt 
nu ver weg.  (WiVi)

Farma, luchtvaart en media. Dat zijn de drie privésectoren waar mensen het liefst zouden werken. 
De financiële sector valt terug in de rankschikking.

PLAATBEWERKER 
Limoco N.V. werd in 1975 opgericht en telt momenteel meer dan 45 enthousiaste en 

vakbekwame medewerkers. Het familiebedrijf is vandaag 
een betrouwbare partner op het terrein van industriële ventilatie, stofafzuiging en 

woningventilatie.

Ter versterking van het team zoeken wij per direct een plaatbewerker 
voor het vervaardigen van uiteenlopend plaatwerk.

In deze functie vervorm en bewerk je diverse soorten metaal handmatig en machinaal. 
Daarbij gebruik je technieken zoals kanten, boren, tappen, zagen, knippen en lassen. 

Je kan goed tekeningen lezen. Verder ben je verantwoordelijk voor het goed in-
en afstellen van de machines. 

Je beschikt over een mechanisch TSO-diploma. Verder ben je gemotiveerd 
en flexibel in je takenpakket. Ervaring wordt als pluspunt gezien. 

Je werkt in daguren met een mooie work life balance. Wij bieden een zeer correcte 
verloning  en perspectief op een lange termijn loopbaan in een 

familiaal bedrijf met fijne collega’s.

Maken we binnenkort kennis? 
Bel naar 089/855521 of mail je cv naar sarah@limoco.be

Wij zoeken enthousiaste dossierbeheerders
In onze vestigingen te Zonhoven en Oudsbergen werken 24 gemotiveerde 
medewerkers. 
Wij bieden een begeleiding op maat met ruime aandacht voor digitalisering. 

Functieomschrijving:
•  Na je opleiding krijg je vaste dossiers. 
•  Je staat rechtstreeks in contact met onze klanten en je wordt bijgestaan door 

onze dossierverantwoordelijken.
•  Goede kennis van boekhouding is een must. Fiscale kennis inzake btw, 

personen- en vennootschapsbelasting is gewenst.
•  We werken voornamelijk met Expert M, Adsolut, Yuki en FID-Manager.

Bij ons kan je rekenen op een aantrekkelijk salaris met maaltijdcheques, 
groeps- en hospitalisatieverzekering en extra vakantie. Mits ervaring hoort daar 
ook een bedrijfswagen bij.

We bieden je een boeiende job in een aangename werkomgeving. 
Deeltijdse tewerkstelling, thuiswerk en flexibiliteit zijn bespreekbaar.

Bezorg je motivatiebrief met cv aan patrick.kessels@codaboekhouders.be.
Voor bijkomende inlichtingen kan je Patrick telefonisch bereiken op het 
nummer 011/398 777.
Je kandidatuur wordt met de grootste discretie behandeld.

Onze Missie en meer informatie: www.codaboekhouders.be

Gebeten door onderwijs?

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! 
zoekt voor regio Limburg 

een pedagogisch begeleider secundair onderwijs 
met focus schoolontwikkeling

een pedagogisch begeleiders basisonderwijs
met focus wiskunde

Bekijk onze vacaturepagina op pro.g-o.be >> 
Pedagogische begeleiding >> Werken bij de PBD

Wij zoeken versterking: 
Teamoperatoren in ploegendienst

Wie zijn wij?
DSM Engineering Materials is een wereldwijde leverancier van hoogwaardige 
oplossingen toegepast in onder meer de automobiel- en elektronicasector en 
is wereldwijde marktleider in hoge-temperatuur-polyamiden. In Genk staat 
het compoundeerproces centraal met meer dan 35 jaar ervaring en waar 220 
mensen zijn tewerkgesteld. 

Wat bieden wij aan?
Een afwisselende job in een ondernemende organisatie met een open 
bedrijfscultuur en een prettige werksfeer met ruimte voor initiatieven en 
persoonlijke ontwikkeling. Naast een competitief basisloon geniet je ook van 
een uitgebreid pakket extra legale voordelen.

Interesse?
Bij interesse in deze functie kunt u online solliciteren door middel 
van het sturen van een CV en motivatie naar Brahim Dagdaoui/
Recruitment Business Partner (brahim.dagdaoui@dsm.com) 
of solliciteer direct via onze website door hiernaast onze QR code 
te scannen!

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

Deze week:

CHEMIE
ENERGIE

LABO

In welke sectoren willen mensen het liefst werken?

Dat blijkt uit de recente editie van het employer
branding-onderzoek van hr-dienstverlener Randstad. 
De farmaceutische sector is al voor de twintigste keer 
in 21 edities de winnaar. Nummer twee is opnieuw de 
luchtvaart, die merkwaardig genoeg geen last heeft 
van de coronacrisis. Zo verwisselen media en lucht-
vaart van plaats in vergelijking met vorig jaar.
De top tien wordt verder ingevuld door high tech,
informatica-consultancy, autoproductie, bouw & instal-
latie, horeca & toerisme, chemie en voeding. Gemid-

deld  zijn de scores van de sectoren gestegen in het 
onderzoek. De voorspelling van een jaar geleden dat 
corona negatief zou inwerken op de employer brands 
is dus niet uitgekomen.
Verderop in de rangschikking moet de sector van 
bank en verzekeringen de winst van vorig jaar weer 
loslaten. De financiële sector staat op plaats vijftien, 
vorig jaar was dat elf. Vóór de financiële crisis haalde 
de sector nog een positie in de top drie, maar die lijkt 
nu ver weg.  (WiVi)

Farma, luchtvaart en media. Dat zijn de drie privésectoren waar mensen het liefst zouden werken. 
De financiële sector valt terug in de rankschikking.

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

Check onze beurskalender! 



Tectum Group is expert in daken, gevels en balustrades. Onze ervaren vakmensen volgen zowel 
renovatie-, nieuwbouw- als onderhoudswerken op voor hun klanten. Tectum Group heeft een hoog 
veiligheidsbewustzijn en is met zijn familiale waarden steeds gericht op kwalitatieve en innovatieve 
oplossingen op lange termijn. De groep bestaat uit verschillende dochterbedrijven met elk hun eigen 
specialiteit. Hierdoor kunnen wij een unieke en gespecialiseerde dienstverlening aanreiken.

• Beheer en opvolging van de volledige boekhouding van 
verschillende ondernemingen binnen de groep.

• Indienen van maandelijkse BTW-aangiftes en andere 
verplichte opgaves.

• Accurate maandelijkse en jaarlijkse afsluiting.
• De jaarafsluiting verzorgen en fungeren als aanspreekpunt 

voor de bedrijfsrevisor.
• Aangifte vennootschapsbelasting verzorgen en de 

jaarrekeningen opstellen.
• Meewerken aan intercompany afstemmingen en 

consolidaties.
• Fungeren als aanspreekpunt bij fiscale controles.
• Rechtstreeks aanspreekpunt voor een team van 
 6 interne boekhouders.
• Diverse adhoc projecten op vlak van interne controle.

Spreekt dit takenpakket jou aan?

• helemaal up-to-date op het vlak van Belgische 
boekhoudwetgeving, vennootschapsbelasting en BTW?

• een rasechte teamplayer met een grote zin voor 
verantwoordelijkheid en de nodige discretie?

• een coach voor de interne boekhouders?
• proactief ingesteld en heb je een echte 
 hands-on mentaliteit?
• stressbestending en planmatig zodat je 
 goed overweg kan met deadlines?

En ben jij ... 

Contacteer onze HR Manager Caroline Clits: caroline.clits@tectumgroup.be
Bekijk de volledige functieomschrijving via: https://www.tectumgroup.be/nl/jobs

Iets voor jou? Nog vragen? 

• Een persoonlijk onboardingtraject.
• Competitief salarispakket incl. groeps- en 
 hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, 
 eco cheques, bonusregeling.
• Mogelijkheid tot thuiswerk.
• Een cafetariaplan.
• Een open en familiale sfeer met korte 
 communicatielijnen.

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

Om onze groei verder te bestendigen zijn wij voor onze 
hoofdzetel te Genk op zoek naar een (m/v)

SENIOR ACCOUNTANT

GENK &
HOME OFFICE

160 MLN. 
OMZET

> 400 
COLLEGA’S

10  
TEAMGENOTEN

4.500.000 M² 
AAN REALISATIES PER JAAR

Ervaring 
in Finance

(Bachelor/Master)
accountancy-

fiscaliteit

Min. 5 jaar 
werk-

ervaring

Kennis 
Frans & 
Engels

Kennis 
Excel

CV 
mailen

Een babbel met 
Caroline & Finance 

Manager 

Loon-
voorstel

Testing 

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

CENTRUMMANAGER GENK
GRAAD BX – VOLTIJDS – SOLLICITEREN T.E.M. 4 JULI 2021
Stad Genk wil in de volgende jaren extra aandacht besteden aan de doorontwikkeling 
van het stadscentrum als aantrekkelijke shop-, horeca- en belevingslocatie. De 
afdeling economie wil daarvoor een bijkomende medewerker aantrekken die zich, 
als centrummanager, zal focussen op deze taakstelling.
Het centrummanagement heeft als algemene doelstelling het verhogen van de 
kwaliteit en de aantrekkingskracht van het kernwinkelgebied in het Genkse stads-
centrum.
Meer bezoekers aantrekken en het verhogen van de verblijfsduur van deze bezoekers 
leidt tot meer omzet voor de ondernemers actief in handel en horeca. 

DE UITDAGING
Als centrummanager breng je innovatieve ideeën en technieken aan en ontwikkel je 
voorstellen en initiatieven om de hierboven vernoemde doestellingen te realiseren. 
Je werkt deze voorstellen concreet uit, staat in voor de praktische organisatie en 
opvolging en voor de monitoring en rapportering van de bereikte resultaten.
Je werkt een meerjarenplan centrummanagement uit op basis van de diverse 
aangehaalde elementen. Je koppelt hieraan een begroting op basis van de 
beschikbare fi nanciële middelen. Je gaat op zoek naar opportuniteiten om extra 
inkomsten te verwerven om het budget te versterken.

DE PERFECTE MATCH
• Je behaalde minstens een functiegericht bachelordiploma of een algemeen bachelor-

diploma en beschikt over ten minste 4 jaar relevante ervaring.
• Je bent een bruggenbouwer en netwerker die alle betrokken partijen kan bezielen en 

enthousiasmeren.
• Je kan zelfstandig werken. Je hebt een ‘hands-on’ mentaliteit. Je zet actieplannen 

effi ciënt op het terrein om in realisaties. 
• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en door zettings-

vermogen.
• Je hebt voeling met Genk en het stadscentrum.
• Flexibele uren, weekend- en avondwerk vormen geen probleem.
• Ervaring op het vlak van centrummanagement, citymarketing en detailhandelsbeheer 

is een pluspunt.

Ontdek al onze vacatures 
op www.tienen.be/vacatures

WIJ ZOEKEN GEDREVEN 
MEDEWERKERS OM TIENEN 
TE TRANSFORMEREN.
Zin om mee te werken aan een kwalitatieve openbare 
ruimte, aan een proper Tienen, aan een burgergerichte 
dienstverlening of uitstekende zorgverlening? 

We zoeken zowel leidinggevende, administratieve als 
technische profi elen. Solliciteren kan tot donderdag 
17 juni om 12.00 uur. Op maandag 14 juni is er om 18.00 
uur een online infomoment. Je vindt alle info op onze 
website.

Tot binnenkort!

/stadtienen 

/company/stadtienen

Gezocht: m/v  
met wie het werkt

Bilzen heeft iets apart. Eigenzinnig maar vastberaden.  
Hier bekijken we de dingen graag anders. We zijn niet  

de grootste. Ook niet de oudste of de chicste. We doen  
het op onze manier. Met passie, goesting en de ambitie  

om Bilzen elke dag opnieuw biesonder te maken.  
Daarom zijn we op zoek naar een:

ADMINISTRATIEF  
MEDEWERKER BURGERZAKEN

(Graad Cv) voltijds – contractueel

Profiel Als administratief medewerker burgerzaken 
ben je het aanspreekpunt van de stad Bilzen. 
Je staat samen met je collega’s in voor een 
klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening. 
Je hebt administratief reeds heel wat ervaring 
en verricht moeiteloos inhoudelijk uitdagend 
baliewerk. Je weet van aanpakken en voelt 
je goed binnen een team. Je bijt je vast in de 
geldende wetgeving en past deze consequent 
toe. Je informeert en helpt de burger op een 
correcte manier. 

Voorwaarden Je bent in het bezit van een diploma secundair 
onderwijs. Kennis over de geldende wetgeving 
rond burgerlijke stand en vreemdelingenzaken 
wordt afgetoetst in de selectieproeven. 

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

Solliciteren kan tot uiterlijk 21 juni 2021 door je  
sollicitatiebrief, cv en een kopie van je diploma te 
versturen naar de stad Bilzen, t.a.v. Personeels-
dienst, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen of via 
e-mail naar vacatures@bilzen.be. Raadpleeg de 
volledige functiekaart op www.bilzen.be.



INTERESSE IN DEZE LEUKE JOB? 
Bel 011 78 15 65 of mail naar kathleen@caroplast.be.

ELEKTRICIEN
Functie: Je vertrekt elke dag vanuit ons bedrijf naar de werven om 
rookkoepels, lichtkoepelmotoren en rookafvoersturingen te plaatsen en 
aan te sluiten.

Profiel: Je bent technisch heel vaardig. Je kan zowel zelfstandig als in 
team werken. Je bent in het bezit van een rijbewijs. Je kijkt ernaar uit om 
te werken in een dynamisch bedrijf.

Aanbod: Een boeiende en afwisselende job in een familiebedrijf. Een 
aantrekkelijke verloning en werkzekerheid. 

CAROPLAST BV - VIJFWILGENSTRAAT 23 - 3440 ZOUTLEEUW
WWW.CAROPLAST.BE

GEZOCHT:  
nieuwe gedreven collega m/v/x met een  

hart voor service en kwaliteit

De kennismaking
Jacobs Transport is een bedrijf 
met een decennialange traditie 
en feilloze reputatie dankzij hun 
service en familiale aanpak. 
Bij de oprichting in 1934 lag 
de focus op goederenvervoer 
en verhuizingen. Al snel wist 
men het bedrijf uit te bouwen 
met autocars. Door de groei 
verhuisde het bedrijf midden 
jaren 70 naar de huidige locatie: 
de industriezone Genk-Zuid. 
Vandaag is Jacobs Transport 
een gezond en groeiend bedrijf 
met een familiale sfeer. Voor 
de verdere uitbouw van het 
autocarbedrijf zijn wij voor hen 
op zoek naar een:

 www.jacobstransport.be

COO
Met ambitie om door te groeien naar een rol als eindverantwoordelijke

De uitdaging: • Je bent verantwoordelijk voor een goede en rendabele werking van de 
autocarbusiness door het behalen van de gebudgetteerde objectieven en het implementeren 
van strategische doelstellingen • Als operationeel en commercieel verantwoordelijke sta je 
dagelijks in contact met alle chauffeurs, klanten en prospecten • Ook netwerken, klanten-
prospectie en offertes maken en bespreken behoren tot je takenpakket • Je zorgt voor een 
correct CRM-systeem, de loonadministratie van de chauffeurs, het beheer van schadegevallen 
en de administratie rond uitgevoerde ritten • Naast een optimale planning sta je in voor het 
inventariseren, doorlichten en optimaliseren van de bestaande processen met het oog op de 
bewaking en verbetering van de productiviteit en efficiëntie • Je bent een kei in het beste uit 
mensen halen, hen coachen, ondersteunen en begeleiden • In een wereld die zich ook 
permanent buiten de kantooruren afspeelt, draag je een vlotte bereikbaarheid hoog in het 
vaandel • Je rapporteert rechtstreeks aan de eigenaars

De perfecte match: • Master werk- en denkniveau • Je kent je werkregio heel goed 
• Bij voorkeur al enkele jaren relevante ervaring in een managementrol, liefst in een context met 
veel commerciële contacten • Probleemoplosser, hands-on, bereid om operationeel mee te 
draaien • Bruggenbouwer die mensen weet te inspireren en te enthousiasmeren • Klantgericht, 
charismatisch en pragmatisch • Kritisch en ondernemend oog voor continue verbetering

Het aanbod: • Uitdagende rol in een sterk regionaal verankerd autocarbedrijf, waar 
menselijkheid en persoonlijk contact centraal staan • Intensieve begeleiding van de eigenaar 
• Aantrekkelijk remuneratiepakket 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

 Meer info? Contacteer Geert Motmans 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
Kempisch Tehuis is een duur
zame en klantgerichte sociale 
huisvestingsmaatschappij met een 
50tal medewerkers en hoofdzetel 
in HouthalenHelchteren. Met 
ongeveer 3.600 woningen in 
haar beheer is Kempisch Tehuis 
de grootste huiseigenaar in het 
werkingsgebied. Een 25tal 
gemotiveerde medewerkers van 
de dienst onderhoud (planning, 
aankoop, magazijn en techniekers) 
staan in voor het dagelijks 
onderhoud van en herstellingen 
aan de woningen. Voor de 
realisatie van haar visie en voor de 
verdere professionalisering van de 
dienstverlening, is Kempisch Tehuis 
momenteel op zoek naar een:

 www.kempischtehuis.be

FACILITAIR MANAGER
Met sterke visie en managementvaardigheden
De uitdaging: • De dienst onderhoud coördineren en leiden • Meerjarenplan voor het onderhoud 
van het patrimonium beheren • Efficiënte en kwalitatieve afhandeling van meldingen en klachten  
• Zorgen voor een adequate planning en opvolging • Dagelijks en periodiek overleg coördineren  
• Het welzijn van de medewerkers stimuleren en zorgen voor coaching • Nauwe contacten met 
externe partners (studiebureaus,  aannemers, leveranciers …) onderhouden • Inzetten op 
digitalisering • Nauw samenwerken met de sociale en technische dienst • Lid van het 
managementteam • Rapporteren aan de algemeen directeur

De perfecte match: • Bouwkundig ingenieur, architect of een ander technisch hoger diploma in 
combinatie met gelijkwaardige ervaring • Uitgebreide ervaring in facilitair en patrimoniumbeheer, bij 
voorkeur in woningbouw (huizen en appartementen) • Goede kennis van de meest relevante 
technische aspecten in de sector van (sociale) woningbouw • Toekomstgerichte visie • Kennis van 
het opmaken van een meerjarenplan • Leidinggevende ervaring en inspirerende leiderschaps
vaardigheden die medewerkers doen groeien • Creatieve, oplossingsgerichte en organisatorische 
vaardigheden op organisatie en afdelingsniveau (processen, structuren, KPI’s …) • Ervaring met 
digitaliseren • Samen met de collega’s van het managementteam actief bijdragen aan een 
klantgerichte en waardegedreven organisatiecultuur

 Het aanbod: • Dynamische, toekomstgerichte en maatschappelijk relevante werkomgeving  
• Organisatie in volle transitie en professionalisering met een informele werksfeer • Management
functie met brede eindverantwoordelijkheid • Voltijds contract van onbepaalde duur • Minimaal 37,5 
verlofdagen • Marktconform salarispakket • Maaltijdcheques, vergoeding woonwerkverkeer, 
groepsverzekering en hospitalisatieverzekering • Gezonde worklifebalans

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

www.motmansenpartners.be

INDUSTRIEWEG-NOORD 1178 
3660 OUDSBERGEN

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van:

- Meewerkende vrachtwagenchauffeur CE-rijbewijs/code 95
- Meewerkende bandenkraanmachinist met ervaring

Voor meer info surf naar www.neliswegenbouw.be
Solliciteer via  nicole.nelis@neliswegenbouw.be

Of via het nr. 089/85.77.43

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?



Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15 tijdens de kantooruren 
en op weekdagen tussen 19 en 20.00 u of op zondag tussen 19 en 21.00 u.

International Business Development Manager 

In het kader van de verdere uitrol van hun groeistrategie en de versterking van hun salesorganisatie zoekt 
SODIKO een gepassioneerde:

Functie en verantwoordelijkheden Gewenste kwalifi caties

1. Opvolgen van huidige klantenportefeuille: 
offertes, bestellingen, voorraden, 
staalaanvragen

2. Prospecteren, opvolgen van prospecten, 
afsluiten van orders

3. Realiseren van expansie van het huidige 
cliënteel

4. Vertalen van klantbehoeften naar R&D en 
hiervoor offertes maken

5. Deelnemen aan beurzen en daar klantcontacten 
onderhouden en nieuwe klanten werven

6. Onderzoeken van trends door o.m. bezoeken van 
supermarkten

7. Instaan voor de eigen en/of team administratie

BA/MA economische of 
wetenschappelijke richting

Commerciële
bagage

Ervaring of 
affi ni teit met 

voeding/retail

Mondelinge en 
schriftelijke 

communicatie

Zeer goede 
kennis Frans en 

Engels 

Enthousiast Luister-
vaardig

Open
mindset Gedreven

SODIKO is gespecialiseerd in de productie van 
alcoholische en niet-alcoholische dranken in glazen 
flessen. Het enorm brede gamma reikt van fruit-
sappen en limonades tot sprankelende wijnen en 
sterke dranken.  90% van de productie is bestemd 
voor export naar distributeurs en winkeliers in 
90 hoofdzakelijk niet-Europese landen wereldwijd. 
Uniek aan SODIKO is de ontwikkeling en productie 
van recepten aangepast aan de typische smaken 
en specifieke vragen van de buitenlandse klant. Dit 
maakt van SODIKO een nichespeler. 
Dankzij een persoonlijk aanspreekpunt voor het 
hele proces van bestelling tot levering en de korte 
communicatie lijnen ontstaat niet alleen een 
vertrouwens band, maar is een snelle levering ook 
gegarandeerd. Daarnaast biedt SODIKO administra-
tieve expertise op vlak van onder meer export-
documenten. 

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

www.sodiko.be

25 miljoen euro omzet

45 medewerkers

Diepenbeek

1991

Wat heeft SODIKO u concreet te bieden?

Uniek 
product

GroeibedrijfKortstondige 
trips / beurzen

Warm 
familiebedrijf

Reële doorgroei-
mogelijkheden

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op +32 479 29 74 75 tijdens de kantooruren, 
’s avonds tussen 19 en 20 u. of op zaterdag tussen 12 en 14 u.

IT-Systeembeheerder
 In het kader van deze groei en de uitbouw van een nieuw ERP-pakket, zijn we op zoek naar een:

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

Wat heeft ATELIER INTER DESIGN u concreet te bieden?

1. Beheren en configureren van de systemen: netwerken en applicaties
2. Ondersteunen en instrueren van de afdelingen op het gebied van hard- en softwaretoepassingen
3. Initialiseren en uitvoeren van verbeteringsprojecten in het kader van algemene bedrijfsdoelen
4. Onderhouden van contacten met soft- en hardwareleveranciers
5. Data verzamelen ter voorbereiding van managementrapporten

Ba Informatica SQL ERP (Fene Vision)

Gedreven ZelfstarterFlexibelVooruitziendBeheerstCreatief 

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

ATELIER INTER DESIGN (A.I.D.) is een snelgroeiend en 
dynamisch vlakglasproductiebedrijf met een eigen 
montagedienst. Dagelijks realiseert een team van 
deskundige medewerkers de meest fraaie ideeën en 
ontwerpen in glas voor architecten, interieurbouwers, 
afwerkingsbedrijven en metaalbedrijven in de 
Benelux. A.I.D. is bovendien groothandel in en 
installateur van isolatieglas voor raamfabrikanten. 
Het vlakglas wordt op maat gesneden en vindt zijn 
toepassingen in spiegels, ballustrades, scheidings-
wanden, glasdeuren, leggers, enz. Hiervoor beschikt 
A.I.D. over een eigen hardingsoven en kan het bedrijf 
door recente investeringen in een tweezijdige slijp-
machine en  automatische snijlijn flexibel produceren 
en snel leveren op vraag van de klant. Om haar groei 
te ondersteunen, verhuist A.I.D. binnenkort naar een 
moderne nieuwbouw, waardoor de productie-
capaciteit verdubbeld wordt. www.atelierinterdesign.be

40 medewerkers

Bocholt

9 miljoen euro omzet

6.000m2 productie-
oppervlakte na verhuis

Opgericht in 1997

Inspirerende 
werksfeer

Competitief 
arbeidsvoor -
waarden pakket

Sterk
groeiend 
familiebedrijf

Open en korte 
communicatie-
lijnen 

Filevrije
omgeving 

Process Technician 
Slitting Line

Maintenance Engineer 
Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

Gewenste kwalificaties voor beide functies

Gewenste kwalificaties

Wat heeft DECOMECC u concreet te bieden?

1. Opbouwen en installeren van de nieuwe hightech-slitlijn
2. Opvolgen en uitvoeren van de productieplanning
3. Beheren en verbeteren van de processen
4. Opstellen van de messenset i.f.v. het te snijden materiaal 
5. Organiseren van het onderhoud in samenwerking met de 

onderhoudsafdeling

1. Opstellen en uitvoeren van preventief onderhoud met focus op 
elektriciteit / PLC

2. Structureel oplossen van storingen via 8D-denken en FMEA, maar 
ook machineveiligheid hoog in het vaandel dragen

3. Aansturen van 2 onderhoudstechniekers en externe subcontractors
4. Analyseren van resultaten en opzetten van verbeteringsprojecten

Slitten /  
Ervaring aluminium

Zelf- 
discipline Nauwkeurig Pragmatisch Aansturen Meedenken

Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

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

Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op +32 479 29 74 75 tijdens de kantooruren,  
’s avonds tussen 19 en 20 u. of op zaterdag tussen 12 en 14 u.

Bilzerweg 8  B-3600 Genk Tel +32 (0)89 61 15 46  Fax +32 (0)89 61 15 19

www.decomecc.be

slitten tot 7 mm dikte 
en 2.350 mm breedte

1995

35 medewerkers

Genk

DECOMECC staat voor Decoiling en Metal Cutting 
Company, waarmee de naam de corebusiness 
weergeeft. Coils worden verwerkt tot platen, platen 
worden verzaagd of gefreesd. Eind producten 
kunnen ook rechtstreeks uit coils gelaserd worden, 
dit voornamelijk voor de auto mobielindustrie.  
Met een hightech-machinepark van 10 gespe-
cialiseerde lijnen hebben ze een capaciteit om 
120.000 ton per jaar, voornamelijk aluminium en 
in minder mate inox en staal, te verwerken. 
Toepassingen vinden we terug in vrachtwagen-, 
silo- en scheeps bouw en recent ook de groeiende 
automobielmarkt. Voor automotive pers  toe-
passingen zijn unieke stofvrije ruimtes ge  ïn-
stalleerd, waar ook voorgelakte en geano diseerde 
materialen bewerkt worden. DECOMECC richt zich 
voornamelijk op niche markten, alles wordt met 
korte runs en korte lever termijnen aan de klant 
afgeleverd. Het bijzondere aan DECOMECC is dat 
het proces zeer sterk gedigi taliseerd en dus zeer 
Lean verloopt. Dit gaat zover dat de klant kan 
in loggen en het proces live kan meevolgen. 

Wegens de uitbreiding naar een NIEUWE SLITLIJN, zijn we op zoek naar:

Messenbouw
Lean / Six Sigma

Ba elektromechanica /
automatisering

5 jaar PLC program-
matie (Siemens)

Proces- 
industrie

Zeer mooi  
salarispakket

Vlakke  
organisatie

Intensieve (buiten-
landse) opleiding

Reële doorgroei-
mogelijkheden

Visie:  
industrie 4.0



Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Production Engineer 
Assistent-sitemanager

Supply Chain Planner Production Supervisor

VELDEMAN GROUP is topspecialist in de ontwikkeling, productie en dis-
tributie van hoogwaardige slaapsystemen, die zowel onder de eigen 
merknaam Velda als voor private labels de brede vraag naar slaap-
comfort beantwoorden. DLV International, dat deel uitmaakt van de 
Veldeman Group, is de industriële schrijnwerkerij die ruw hout en plaat-
materiaal verwerkt tot onderdelen voor de productie van bedden en 
recent ook cottages en interieurprojecten. Duurzaamheid is de rode 
draad in het ondernemerschap van de groep. Niet alleen is het 
productie proces gebaseerd op ecologische en circulaire principes, ook 
in menselijke relaties geldt de duurzaamheidsgedachte door het 
streven naar langetermijnrelaties. 

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

Wat heeft VELDEMAN u concreet te bieden?

Momenteel zoeken wij voor DLV International een Production Engineer.
Voor Veldeman Group zoeken we een Supply Chain Planner en een Production Supervisor.

± 100 mio omzet

Oudsbergen, sites in 
Frankrijk en Polen

± 500 medewerkers Certifi caten in 
sustainability

1954

Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden

1. Analyse van het huidige machinepark, de 
fabriekslay-out en het productieproces

2. Meewerken aan de automatisering en 
digitalisering van machines i.s.m. een 
externe leverancier

3. Ondersteunen van de sitemanager bij het 
aankopen en opmaken van offertes 

4. Samen met de sitemanager de dagelijkse 
activiteiten op het vlak van 
peoplemanagement, productiviteit, 
veiligheid, orde en netheid aansturen

5. Fungeren als back-up van de sitemanager

1. Aankopen van grondstoffen in functie van 
het productieproces (make to order) 

2. Inplannen van de orders, opstellen van het 
beladingsplan, per regio of account

3. Afstemmen van de haalbaarheid van 
levertermijnen met de 
productieverantwoordelijken 

4. Communiceren met de klant en chauffeurs 
over de leveringsstatus

5. Zorg dragen voor de administratieve 
opvolging in het geïntegreerd 
planningssysteem 

1. Coachen en motiverend aansturen van een 
team (20 tot 40p - stikafdeling) dat al 
stappen heeft gezet richting zelfsturende 
teams 

2. Instaan voor het behalen en opvolgen van 
en het rapporteren over de productiviteits- 
en rendementsdoelstellingen 

3. Plannen van de personeelsbezetting 
(100% make to order), ook in overleg over 
de afdelingen heen 

4. Toezien op kwaliteit, veiligheid, orde en 
netheid en opzetten van 
verbeteringsprojecten 

Gewenste kwalifi caties Gewenste kwalifi caties

Ba niveau

Gewenste kwalifi caties

Schoolverlaters welkom Ervaring in leidinggevende functieEnkele jaren ervaring in aankoop, 
planning, logistiek

Ervaring in productieomgeving/
maakindustrie

Technische opleiding

Ambitieus
Onderhande-
lingsvaardig

Besluitvaardig
Open 

communicatie 
Oplossings-

gericht

Stressbestendig Ondernemend

Mentor

Affi niteit met hout

Ervaring met 
zelfsturende 
teams

AutoCAD lezen 

Engels is een 
must, Duits 
is een plus

CNC-machines begrijpen

Toekomstgerichte 
functies met
verantwoordelijkheid

Interessante 
verlof-
regeling

Bedrijf in 
expansie

Familiale 
contacten, 
lage drempels

Reële 
doorgroei-
mogelijkheden

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.

Minimaal Ba EM

Prijzen in innovatie

                 is een bekende Luikse familiale KMO die vooral actief is op het vlak van etikette-
rings-, markerings- en traceeroplossingen, tapes en verpakkingen en audiovisuele oplossingen.  
We zijn op zoek naar:

1 Medewerker voor de interne verkoopafdeling

Je bent oplossingsgericht, je verwerkt aanvragen van onze klanten en zoekt naar de optimale 
oplossing. Je stelt offertes op, volgt ze op, voert de bestellingen in en zorgt ervoor dat de 
leveringstermijnen worden gerespecteerd. Je neemt het ter harte uw taken van A tot Z op te 
volgen en zorgt tegelijkertijd voor klanttevredenheid en loyaliteit.  Je spreekt vloeiend Frans. 

1 Junior Boekhouder

Je beschikt over een bachelordiploma in een relevante richting.  Als boekhouder sta je in voor 
de klantenfacturatie waarbij je ook andere boekhouding taken zal uitvoeren.  De voertaal is 
het Frans en interne opleidingen in het Frans zijn mogelijk.  Na een interne opleidingsperiode 
kan je zelfstandig aan de slag gaan.  Je hebt een goede kennis van Excel, een ERP is een plus.

1 Technieker/IT’er (scanning) met interesse in audiovisuele toepassingen

Je beschikt over een A2 of bachelor diploma in de richting informatica/elektronica of 
gelijkwaardig door ervaring.  U bent verantwoordelijk voor administratieve en technische 
ondersteuning naar klanten, configureren en oplossen van scanners (hardware en software), 
configureren en installeren applicaties, ontwikkeling en mobile computing, zowel intern als bij 
de eindklant.

Aanbod

Je komt terecht binnen een bekende KMO met een dynamische bedrijfscultuur en waar je kan 
rekenen op een hecht meertalig team van collega's.  Je gaat aan de slag in stijlvolle en 
aangename kantoren.  We bieden veel mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.  Je 
ontvangt een voltijdse baan met onbepaalde duur met een aantrekkelijk salarispakket dat past 
bij uw vaardigheden, met extralegale voordelen.

Geïnteresseerd? Stuur uw CV + motivatiebrief naar: fta@etilux.be

HEAD OFFICE Rue de l’Espérance 42 • 4000 LIEGE • BELGIUM
T +32 (0)4 224 99 99 • F +32 (0)4 226 11 06 • info@etilux.be

BRUSSELS T +32 (0)2 736 80 10 • brussels@etilux.be
FLANDERS T +32 (0)9 233 02 85 • vl@etilux.be
LUXEMBOURG T +352 266 243-1 • F +352 266 243-43 • info@etilux.lu

L A B E L L I N G &  M A R K I N G  • T R AC E A B I L I T Y S O L U T I O N S  • A D H E S I V E S & PAC K I N G  • AU D I OV I S UA L S O L U T I O N S

Wij zoeken
voor TODI BRASSERIE

be-MINE 1

3582 Beringen

0487 619 767

horeca@todi.be  

TODI
BRASSERIE

Een 
zaalverantwoordelijke

•
Een hoofdkelner

•
Een kelner



“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!   

(ASSISTENT) 
PLOEGBAAS

Ben jij de  
operationele kracht  

in onze magazijnen?

DRIVER MENTOR
Begeleid jij met  

drive onze  
chauffeurs?

HEF- EN 
REACHTRUCKER

Hou jij de boel 
draaiende in onze 

magazijnen?

CUSTOMER CARE 
SPECIALIST

Bied jij de garantie 
op een excellente 
service aan onze 

klanten?

TRANSPORT-
PLANNER

Leid jij ons transport  
van A tot Z in goede 

banen?
6560 redenen om voor H.Essers te kiezen.  

CHAUFFEUR
Stuur je mee  

naar een mooie 
toekomst?

Gezocht: m/v  
met wie het werkt

Bilzen heeft iets apart. Eigenzinnig maar vastberaden.  
Hier bekijken we de dingen graag anders. We zijn niet  

de grootste. Ook niet de oudste of de chicste. We doen  
het op onze manier. Met passie, goesting en de ambitie  

om Bilzen elke dag opnieuw biesonder te maken.  
Daarom zijn we op zoek naar een:

DESKUNDIGE BIBLIOTHEEK
(Graad Bv) voltijds – contractueel

Profiel Als deskundige werk je actief mee aan de 
kwaliteitsvolle en hedendaagse werking 
van bibliotheek de Kimpel. Je neemt 
verantwoordelijkheid voor een aanpak op 
maat rond leesplezier, geletterdheid en lokale/
bovenlokale verbinding (in de eerste plaats met 
cultuur en onderwijs). Je begeleidt bezoekers 
en ondersteunt activiteiten en projecten 
die bijdragen aan de publiekswerking en de 
promotie van de bibliotheek. 

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

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

Solliciteren kan tot uiterlijk 28 juni 2021 door je  
sollicitatiebrief, cv en een kopie van je diploma te 
versturen naar de stad Bilzen, t.a.v. Personeels-
dienst, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen of via 
e-mail naar vacatures@bilzen.be. Raadpleeg de 
volledige functiekaart op www.bilzen.be.

Meer weten of solliciteren? 
Surf naar www.zorgbedrijfsinttruiden.be 

Voltijds contract van onbepaalde duur na aanwervingsexamen       
 weddeschaal C3-C4 voor HBO5 en BV1-BV3 voor bachelors

Verpleegkundige WZC

Halftijds contract van onbepaalde duur     weddeschaal B1 - B2 - B3
Deskundige Welzijn & Preventie

Voltijds contract van onbepaalde duur       weddeschaal B1 - B2 - B3
HR Talent Officer

Voltijds contract van onbepaalde duur       weddeschaal B1 - B2 - B3
HR Project Officer

Wij werven aan

Ontdek ook onze andere boeiende (zorg)functies
via onze website #zonnezorgers

2 FTE  voltijds/deeltijds van onbepaalde duur      
weddeschaal BV1 - BV2 - BV3

Ergotherapeut WZC


