
Yentel startte meteen na zijn middel-
bare studies bij De Lijn. Zijn eerste 

werkdag herinnert hij zich alsof het giste-
ren was. “Superspannend was het, maar 
ik voelde me snel thuis”, vertelt hij. “Mijn 
collega Pieter, de senior van de bende, 
nam me meteen op sleeptouw. Hij heeft 
me alles geleerd. Ik mocht met hem mee- 
lopen en alles ontdekken. Als jonge tech-
nieker zonder ervaring werd ik supergoed 
begeleid. Het is hier een leerschool uit de 
duizend.” 
 

UITGEBREIDER DAN EEN AUTO
Op de depannage- en onderhoudsdienst 
van De Lijn in Destelbergen pakt Yentel 
samen met zijn collega’s de ‘grote’ pro-
blemen aan. Het ene moment sleutelen ze 
aan motoren en versnellingsbakken, het 
andere aan de elektrische componenten 
van de bus. “We analyseren, stellen diag-
noses en lossen de defecten op. Het is 
alsof je aan een auto werkt, maar dan veel 
groter en uitgebreider. In onze sector zijn 
er veel normen waaraan je moet voldoen, 
wat het extra uitdagend maakt. Ik vind het 

Elke dag weer rijden enkele duizenden bussen van De Lijn uit om 
passagiers tot op hun bestemming te krijgen. Elke dag staat ook 
een leger techniekers klaar om het onderhoud van de bussen uit te 
voeren en defecten op te sporen. Een van die bevlogen techniekers 
is de 25-jarige Yentel.  

“Dit is de perfecte leerschool 
voor een jonge technieker”

Sleutel samen met Yentel 
aan de toekomst van mobiliteit. 

 
      Solliciteer via jobs.delijn.be   

Yentel (Technieker Bus) vond de job van zijn leven bij De Lijn 

Aangeboden door DE LIJN

de max om tot op het bot te gaan en een 
bus weer aan de praat te krijgen.”

DIVERS TEAM
Hoewel hij intussen al meer dan vijf jaar 
meedraait, leert Yentel nog altijd veel bij. 
Dat was ook een van de redenen waarom 
hij graag bij De Lijn wou werken. “Technie-
ken evolueren, dus je komt altijd wel met 
iets nieuws in aanraking. Het team is ook 
heel divers samengesteld. Van jong naar 
oud en van oud naar jong. Iedereen is be-
reid om elkaar te helpen en zo kennis door 
te geven. Dat is het mooie van deze job. 
Het voelt heel goed om hier te werken.” 

Yentel en zijn collega Pieter van wie hij alles leerde als technieker bij De Lijn.

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



De kennismaking
Indupol International nv is 
marktleider in glasvezel versterkte 
kunststoffen en gespecialiseerd  
in modellen, mallen en 
prototypebouw. Ze zijn 
toeleverancier van composiet
producten voor zowel de 
auto industrie als voor railway, 
landbouw en bouw. 

Met 200 medewerkers in hun 
productiefaciliteiten in België en 
Slowakije zijn ze een financieel 
gezond en groeiend bedrijf.
 

 www.indupol.com

MANAGER FINANCE & HR
De uitdaging: • Ontwikkelen en coördineren van het financieel en hrbeleid van de 
onderneming en meebepalen van de strategische keuzes en doelstellingen • Rapporteren 
van de boekhouding, financiële analyses maken, beheren van debiteuren en crediteuren en 
superviseren van de payroll • Opmaken van periodieke budgetten, analyses, rapporteringen 
en financiële prognoses • Zorg dragen voor verzekeringsdossiers, transferpricing en de 
algehele bedrijfsadministratie • Mee zetelen in de ondernemingsraad en opstellen van de 
economische en financiële rapportage • Begeleiden van een team van 3 medewerkers, dat 
instaat voor de financiële en hradministratie • Instaan voor het volledige personeelsbeleid: 
rekrutering, remuneratie, evaluaties en opleidingen

De perfecte match: • U beschikt minstens over een bachelordiploma, bij voorkeur in 
accountancy en fiscaliteit, en hebt aanvullende hrervaring • U hebt een grondige kennis van 
de fiscale en sociale wetgeving • U hebt een sterk leervermogen en analysevaardigheden 
• U hebt een goede kennis van Excel • Kennis van Power BI en Business Central (Navision) is 
een belangrijke troef

Het aanbod: • U krijgt de kans om medeverantwoordelijk te zijn voor de verdere groei 
van een innovatief bedrijf • Er wordt een gevarieerde functie met ruimte voor initiatief 
en autonomie aangeboden • Het aantrekkelijke salaris wordt aangevuld met diverse 
extralegale voordelen

Meer info? Contacteer Heidi Moris via 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

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.

Eén op twee Belgen werkt nooit op vakantie

Minder dan 10 procent van de Belgen haalt ook op vakan-
tie vaak zijn telefoon of laptop boven. Dat blijkt uit een 
internationale rondvraag van 
SD Worx bij onder meer 2.500 
Belgen. Zowat 43 procent van 
de Britten en 38 procent van de 
Nederlanders werkt nooit op 
vakantiedagen. Waarmee alle 
drie de nationaliteiten eerder 
tijdens het weekend blijken te 

werken dan tijdens hun vakantie. 
Sommige bedrijven grijpen ook zelf in: geen mails meer 
na 20 uur of in het weekend, maar bijvoorbeeld ook een 
vergadervrije dag per maand of week. David Schoonens, 
director consulting bij SD Worx Belgium, vindt het goed 
dat ook medewerkers, met name als ze kunnen kiezen 
waar en wanneer ze werken, hun limieten stellen. “Als 
jouw organisatie de vrijheid geeft om het werk naar eigen 
invulling te presteren, dan bewaak je best waar de grens 
ligt van overwerk. Te veel is nooit goed.” (WiVi)

Vakantie is heilig voor bijna de helft van de Belgen. 48 procent sluit het werk dan buiten, 
waarmee we strikter zijn dan de Nederlanders en de Britten.

AMS, initiatiefnemer SD Worx en Jobat organiseren 
samen een onderzoek: de participatiebarometer.  

Laat ons weten of jij gehoord wordt op het werk en 
maak kans op een weekendje weg t.w.v. 300 euro. 

Ga naar 
jobat.be/nl/participatiebarometer 

of scan de QR-code

Goesting om ook 
jouw carrière 
gesmeerd te 

laten verlopen?

Sleutelen aan machines en installaties, dat doe jij 
het liefst! Als technieker ga jij elke dag voluit voor 
hoge kwaliteitsnormen, een veilige werkomgeving 
en optimale prestaties. Met jouw vakkennis van 
PLC, elektriciteit en pneumatica ondersteun je 
het hele productieproces. 

Jouw nieuwe topjob in
TECHNIEK 
Jouw nieuwe topjob in
TECHNIEK 

www.asap.be/
nl/jobs/techniekC
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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|

MIVALTI vzw (www.mivalti.be) is een vergunde zorgverlener die sinds 1976 
actief is in Tielt en omstreken. Mivalti ondersteunt personen met een (vermoe-
den van een) (meervoudige) hoofdzakelijk verstandelijke beperking, teneinde 
hun levenskwaliteit te verbeteren. 

MIVALTI draagt bij in het geluk van personen met een beperking. We staan 
met volle goesting nabij, achter en naast onze cliënten én onze medewerkers. 
We ‘omwarmen’ en dagen uit tot meer. We geloven in de regie van het eigen 
leven vanuit  “Ik ben wie ik ben”. We doen dit door uit te blinken in aandacht, 
inzet, inzicht en verbinding.

Ter versterking van Mivalti zijn we op zoek naar een enthousiaste collega
(m/v/x):

Benieuwd naar onze vacatures?
Surf dan naar www.mivalti.be/onzevacatures 
én solliciteer via hr@mivalti.be.
Deze selectieprocedure gebeurt in samenwerking met Liantis.

Coördinator
ondersteunende diensten

Bachelor in humane of technische richting - 
leidinggevende ervaring
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Productie Supervisor 
Mensgerichte peoplemanager met sterke  
planningsvaardigheden

Bedrijfsinfo: A-kwadraat is een maatwerkbedrijf in de regio 
Turnhout dat meer dan 500 enthousiaste werknemers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstelt. Bij A-kwadraat staat 
kwalitatief, veilig, duurzaam en innovatief ondernemen centraal. 
A-kwadraat werkt voor diverse klanten in verschillende sectoren. 
De afdeling houtbewerking, gelegen in Gierle, richt zich op de 
productie van (half) massief parket, halffabricaten voor meubel-
makerij, … voor klanten in België, maar ook internationaal. 
A-kwadraat investeert volop in de groei van deze afdeling en kijkt 
momenteel uit naar een (m/v)

Functie: • Je bent mee verantwoordelijk voor het onderhou- 
den van (internationale) klantenrelaties, actief in de houtmarkt  
(houtleveranciers, houtverwerkers, groothandels) • Je beoor-
deelt inkomende opdrachten (schaven, zaagwerk, recyclage, … ) 
en coördineert een juiste prijsofferte en afspraken met de klant 
• Je verdeelt inkomende orders binnen je afdeling en vertaalt de 
dagdagelijkse productienoden naar een concrete werkplanning 
teneinde een tijdige, kwalitatieve en correcte productie-output 
te verzekeren • Je hebt oog voor rendementsverbeteringen 
en voor veilig en ergonomisch werken. Je neemt hierin een 
trekkersrol op • Je stuurt 5 werkleiders aan bij de uitvoering 
van werkopdrachten en ondersteunt hen in de begeleiding 
van de werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt (+/-  
40 medewerkers) • Je werkt actief mee aan de realisatie van 
het beleid rond “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”  
• Je rapporteert aan de Business Unit Manager Houtbewerking 
en Groenzorg.  

Profiel: • Je hebt minimum 10 jaar ervaring in een leiding-
gevende functie binnen een vergelijkbare (jobshop)produc-
tieomgeving • Je bent stressbestendig en je gaat vlot om met 
onverwachte situaties. Je kunt flexibel inspelen op lastminute- 
veranderingen of -wijzigingen bij klanten • Je beschikt over ster-
ke organisatorische vaardigheden • Je bent een mensgerichte 
peoplemanager. Je weet anderen te motiveren en inspireren  
• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels. 
Aanbod: • Je komt terecht in een sterk groeiende en interna-
tionaal georiënteerde businessunit waar je de kans krijgt om 
te ondernemen en je stempel te drukken • Voor je inzet en  
resultaten voorziet A-kwadraat een competitief salaris aan-
gevuld met extralegale voordelen.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solli- 
citeer online. Vragen? Contacteer Michelle Troubleyn op  
+32 3 217 21 55.

Geen diesel- en benzinewagens 
meer bij Lantis
Lantis, de organisatie achter de Oosterweelverbinding in Antwerpen, 
maakt ook voor zijn eigen medewerkers vlot en duurzaam woon-
werkverkeer mogelijk. Het zet daarvoor in op fietsen, deelsystemen, 
parkeerplaatsen aan de rand van de stad en een groen wagenplan. 

Sinds de Vlaamse regering, de stad
Antwerpen en de burgerbewegingen in 2017 
een routeplan voor Antwerpen neerpenden, 
is het Oosterweelproject echt uit de start-
blokken geschoten. “De grote infrastructuur-
werken, met de tunnels en de overkapping, 
springen het meest in het oog,” zegt Annik 
Dirkx, woordvoerder bij Lantis (vroeger de 
BAM), “maar Oosterweel gaat over veel 
meer. Zoals over duurzame verplaatsingen 
stimuleren.”

MOBILITY AS A SERVICE
In de eigen rangen lijkt Lantis daar goed in 
te slagen. Voor de coronacrisis gebeurde 
al 60% van de verplaatsingen met de fiets. 
Slechts een vierde van de medewerkers 
stapte nog in de wagen voor woon-werk-
verkeer. “We promoten de alternatieven 
zoveel het kan”, legt HR-verantwoordelijke

Caroline Vanwanseele uit. “We bieden lease-
fietsen aan, geven een fietsvergoeding en 
betalen abonnementen voor openbaar ver-
voer en deelsystemen terug. Via de mobili-
teitsapplicatie Skipr maken we het mogelijk 
om vlot verschillende modi te combineren 
en te betalen. Het gebruik van de wagen 
ontmoedigen we, bijvoorbeeld door werk-
nemers slechts een beperkt aantal keer toe-
gang te geven tot het parkeergebouw.”

ELEKTRISCHE BEDRIJFSWAGENS
Wie voor een bedrijfswagen in aanmerking 
komt, kan kiezen tussen CNG-, hybride en 
elektrische motorisatie. Diesel- en benzine-
wagens biedt Lantis niet meer aan. Mede-
werkers die dat willen, kunnen de wagen 
inruilen voor een mobiliteitsbudget. “Die
formule kent behoorlijk wat succes”, zegt 
Vanwanseele. “De mindset is op korte tijd 
fors veranderd. Medewerkers zien de be-
drijfswagen niet meer als een statussym-
bool, maar als een noodzakelijk middel om 
zich te verplaatsen.”

Aangeboden door BAANBREKENDE WERKGEVER

Bekijk ook de video
via deze QR-code.

OCKIER & PARTNERS profileert zich sedert meer dan 30 jaar 
als een vaste referentie in de juridische dienstverlening voor 
de bouw- en vastgoedsector.

In het kader van onze sterke groei willen wij ons team, dat 
thans bestaat uit 25  advocaten, versterken met 
2 fulltime advocaten en/of advocaat-stagiairs.  

Wij bieden:
- Een dynamische en  aangename werkomgeving.
- Een aantrekkelijk verloningspakket.
- Een grote mate van autonomie.
- Een rechtstreeks cliëntencontact.

Wij vragen:
Enthousiaste juristen met een hart voor de bouw- en 
vastgoedsector en het ondernemingsrecht.

Belangstelling?
Solliciteren kan via info@ockier-advocaten.be, ter 
attentie van mr. Ludo Ockier.

OCKIER & PARTNERS
Beneluxpark 3 - 8500 KORTRIJK - 056/25 60 60

Vacature

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

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.

Onder leiding van de atelierverantwoordelijke 
help je mee het werk organiseren van onze 
stikafdeling.

Algemeen:
•  Je hebt ervaring of kennis in snit en naad en 

confectie.
•  Kennis van patroontekenen en Cad/Cam is een 

pluspunt.
•   Leiding geven, teamplayer, flexibiliteit zijn 

sleutelwoorden
• Ervaring met kansengroepen is een pluspunt

Solliciteren:
Rodea vzw 
Smaragdlaan 34/c 
1640 SINT-GENESIUS-RODE
t.a.v. Alain De Groote
E-mail: 
alain.degroote@rodea.be 
Tel. 02 359 97 80

Rodea zoekt WERKBEGELEIDER
CONFECTIEATELIER

POLYVALENTE WERKBEGELEIDER/MONITOR

Eventlocatie
Krekelhof te Gooik vraagt:

Kok (m/v)
 met ervaring

Interessant uurrooster met slechts 
een avondshift op vrijdag en zaterdag.

Goede verloning.

Solliciteren met cv via:
info@krekelhof.be

054/33.48.57

Wij zoeken: Coördinator technische dienst (m,v,x)  
www.volkswoningbouw.be

Als sociale huisvesting zijn we momenteel actief in Herent, Haacht, Tremelo, Leuven, Begijnendijk en 
Boutersem. 

Heb je zin om te werken in deze dynamische organisatie met een ruime verlofregeling waar 
we streven naar een aangename sfeer? We bieden een voltijds (37u/week) bediendencontract van 
onbepaalde duur met een attractieve verloning volgens de weddeschalen van de Vlaamse Gemeenschap 
(B112) verhoogd met extralegale voordelen.  Jobinhoud: Je staat in voor de opmaak van de onder-
houds-en renovatieplanning met daarbij de administratieve en fysieke opvolging van nieuwe (lopende) 
werven, zowel nieuwbouw als renovatie (inclusief voorraad-en stockbeheer) binnen de rol van bouwheer. 
Je stuurt de klusdienst aan en maakt een grondige analyse van de technische werking.  Profiel: Je hebt 
een bachelordiploma bouw (of gelijkwaardig door ervaring). Je bent een sterke sociale stressbestendige 
communicator die kan multitasken en openstaat voor opleidingen waarbij kennis van de wetgeving over-
heidsopdrachten een pluspunt vormt.  Interesse? Stuur je sollicitatiebrief en cv uiterlijk 31/07/2021 
naar anja.schoeters@vwbm.be.

Head of Product Design

Kijk jij er naar uit om: 
• Te werken in een internationale organisatie en met 

interessante nieuwsmerken (o.a. De Standaard, 
 Het Nieuwsblad, NRC Handelsblad, The Independent, …)? 
• De gebruikservaring (UX/UI) van de digitale 

nieuwsproducten verder te optimaliseren en de kwaliteit 
 te bewaken.
• Om een sterke product design-organisatie uit te bouwen? 
• Een structurele werking rond digital UX op te zetten? 
• Om meer te weten te komen over deze functie?

Dacht je in jezelf? 
Check, check, check, check, check! 

Dan ben jij precies de  Head of Product Design  die we nodig
hebben binnen Mediahuis! 

Solliciteer hier!

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

Check onze beurskalender! 

-
tie vaak zijn telefoon of laptop boven. Dat blijkt uit een 
internationale rondvraag van 
SD Worx bij onder meer 2.500 
Belgen. Zowat 43 procent van 
de Britten en 38 procent van de 
Nederlanders werkt nooit op 
vakantiedagen. Waarmee alle 
drie de nationaliteiten eerder 
tijdens het weekend blijken te 

Sommige bedrijven grijpen ook zelf in: geen mails meer 
na 20 uur of in het weekend, maar bijvoorbeeld ook een 
vergadervrije dag per maand of week. David Schoonens, 
director consulting bij SD Worx Belgium, vindt het goed 
dat ook medewerkers, met name als ze kunnen kiezen 
waar en wanneer ze werken, hun limieten stellen. “Als 
jouw organisatie de vrijheid geeft om het werk naar eigen 
invulling te presteren, dan bewaak je best waar de grens 
ligt van overwerk. Te veel is nooit goed.” (WiVi)

AMS, initiatiefnemer SD Worx en Jobat organiseren 
samen een onderzoek: de participatiebarometer.  

Laat ons weten of jij gehoord wordt op het werk en 
maak kans op een weekendje weg t.w.v. 300 euro. 

Ga naar 
jobat.be/nl/participatiebarometer 

of scan de QR-code

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE



ONZE TROEVEN:
•  Je komt terecht in een familiale werkomgeving met een leuke dynamische groepsdynamiek
•  Je krijgt de kans om jouw inzet, inbreng en zelfstandigheid waar te maken
•  

hospitalisatie- en groepsverzekering, interne opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

In het kader van verdere uitbreiding zijn wij momenteel op zoek naar:

• DIVERSE BEDIENDEN (Customer Service, Driver Support,…)
• CHAUFFEURS C en CE
• MEDEWERKERS GEKOELD MAGAZIJN

Bij interesse is je CV meer dan welkom via vacature@tdlgroup.be.  
Of bel ons even op teneinde meer info te bekomen op 011/520.789.

• Dynamische logistieke speler met lokale verankering
• 800 goed opgeleide medewerkers
• 500 opleggers en 350 trekkers
• 5 vestigingen: Lummen, Willebroek (2), Houthalen, Doornik
•  

ECW werft aan: Industrieel elektricien 
Vaste Job, voltijds, onbepaalde duur

-Wij zoeken een elektricien 
voor het bekabelen, aansluiten, 

en testen van machines en besturingsborden en 
onderhoudswerkzaamheden. 
-Beperkte ervaring ( < 2 jaar )
3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3)
Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
Studiegebied Industriële wetenschappen en 
technologie

Elektrotechniek
Komen kandidaten zonder het juiste diploma maar 
gelijkwaardig in ervaring ook in aanmerking: ja
-Kennis van e plan is een voordeel.
Ervaring met plc en pc is een must.
Je hebt een passie voor techniek.
Je kan goed in een team samenwerken.
Je bent flexibel en bereid op verplaatsing te 
werken.

Contact: Heer Marcel Laeremans - ECW - Nijverheidsstraat 11- 2235 Hulshout
marcel.laeremans@ecw.be

Meer info?
www.balen.be/vacatures

Afdelingshoofd Omgeving & 
Openbaar Domein
onbepaalde duur • contractueel • niveau A4a-A4b • voltijds
Ben jij een gedreven iemand met managementkwaliteiten die zin heeft in een uitdaging? Heb 
je goesting om samen met onze inhoudelijke experten de afdeling Omgeving en Openbaar 
Domein aan te sturen en richting te geven voor de toekomst? Zie je het zitten om als lid van het 
managementteam onze organisatie mee vorm te geven? Spreekt een gevarieerd takenpakket 
met verantwoordelijkheid je aan?

Stel je dan kandidaat voor deze functie en misschien word jij onze nieuwe collega!

Lokaal Bestuur Balen is op zoek naar:

Het OCMW van Dilsen-

Stokkem gaat over tot de 

aanwerving van:

verantwoordelijke  
bewonerszorg  
woonzorgcentrum

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan tot uiterlijk 
4 juli 2021 door je sollicitatiebrief, 
CV en een kopie van het gewenste 
diploma te bezorgen via brief: 
T.a.v. Sofie Vandeweerd, Voorzitter 
Vast Bureau, A. Sauwenlaan 80, 
3650 Dilsen-Stokkem, via e-mail: 
vacatures@dilsen-stokkem.be  
via registratielink: https://www.
jobsolutions.be/register/8440, 
of door overhandiging tegen 
ontvangstbewijs. 
Laattijdige of onvolledige 
kandidaturen worden niet 
weerhouden.

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat 
uit een schriftelijke proef, een 
gestructureerd interview en een 
psychotechnische proef.

Meer info?
Voor meer informatie: 
Jessie Lenssen, 089757527 of 
jessie.lenssen@ocmwdilsen-
stokkem.be

BV5 - maximum 38u/w - minimum 38u/w - onbep. duur

Functiebeschrijving:
Je staat in voor de werkorganisatie en coördinatie van de zorg voor 
de bewoners. Je geeft leiding aan een team verpleeg- en zorgkundig 
personeel. Je coördineert samen met drie collega’s de multidisciplinaire 
werking ten aanzien van interne en externe zorgverleners. Je verricht 
beleidsvoorbereidend werk inzake kwaliteitszorg en beheer van werk-
processen. Je werkt onder de directe leiding van de verantwoordelijke 
wonen en zorg voor ouderen.

Voorwaarden: 
- bachelor in de verpleegkunde of bachelor in de soc. gezondheidszorg
- minstens 4 jaar relevante ervaring
- slagen voor schriftelijke proef en gestructureerd interview, gevolgd 
  door een psychotechnische proef

Wij bieden:
- contract onbepaalde duur
- weddenschaal BV5: bruto op jaarbasis voor 38 u./week: € 36.898,47 
  minimum en € 55.807,89 maximum.
- anciënniteit kan in rekening worden gebracht i.f.v. aantoonbare 
  beroepservaring
- maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding
- flexibele arbeidstijdregeling
- aangename werkomgeving in dynamische organisatie

We love newspapers !
Onze coldsetdrukkerij, Printing Partners Paal Beringen, maakt 
deel uit van de groep Mediahuis. In Beringen drukken we o.a. 
de kranten De Standaard, Het Belang van Limburg, Gazet van 
Antwerpen, Het Nieuwsblad. Naast een uitgebreide kranten-
productie, voeren we ook voor verschillende klanten belangrijke 
commerciële drukopdrachten uit. Service, kwaliteit en liefde
voor ons vak zijn het uitgangspunt in al onze drukactiviteiten.
De hoogtechnologische, grafische omgeving waarbinnen we
opereren, vraagt om dynamische medewerkers, die bereid zijn 
zich voortdurend te ontwikkelen. TOPMERKEN vereisen
TOPMENSEN, dus kom snel ons team versterken !

ELEKTROMEKANIEKER
JE UITDAGING
• Je staat in voor de goede werking van de machines.
• Je maakt een diagnose op bij defecten of storingen en je voert de gepaste

herstellingswerken uit.
• Je werkt mee aan de uitvoering van de onderhoudsprogramma’s, revisies, aanpassingen

aan de installaties, …
• Je biedt technische assistentie aan de productie en wisselt relevante informatie uit.
• Je maakt de nodige rapporten op over uitgevoerde werkzaamheden en relevante

informatie.
• Je bent bereid in een roterende uurregeling te werken, met vroege – late – nacht en 

dagdiensten, inclusief zaterdagnacht en zondagnacht in een beurtrolsysteem.

JE PROFIEL
• Je hebt een technische opleiding genoten, minstens A2.
• Je houdt ervan om technische problemen te analyseren en op te lossen.
• Je bent multifunctioneel inzetbaar voor elektrische en mechanische werkzaamheden.
• Je bent een teamplayer die ook autonoom kan werken.

WE BIEDEN
• een contract van onbepaalde duur
• een grondige opleiding en inwerkingperiode
• de kans om in contact te komen met de nieuwste technologieën in de wereld

(zeer recente investeringen)
• een motiverende verloning met een ruim pakket aan extra legale voordelen
• plaats van tewerkstelling is Beringen

Solliciteer voor deze uitdagende functie via 
ilse.straetman@coldsetprintingpartners.be

Voor meer informatie over ons bedrijf of de groep waartoe we behoren, neem zeker een 
kijkje op onze websites www.coldsetprintingpartners.be, www.mediahuis.be

ONZE TROEVEN:
•  Je komt terecht in een familiale werkomgeving met een leuke dynamische groepsdynamiek
•  Je krijgt de kans om jouw inzet, inbreng en zelfstandigheid waar te maken
•  Jouw professionalisme wordt beloond met een meer dan marktconform salarispakket inclusief maaltijdcheques, 

hospitalisatie- en groepsverzekering, interne opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

In het kader van verdere uitbreiding zijn wij momenteel op zoek naar:

• DIVERSE BEDIENDEN (Customer Service, Driver Support,…)
• CHAUFFEURS C en CE
• MEDEWERKERS GEKOELD MAGAZIJN

Bij interesse is je CV meer dan welkom via vacature@tdlgroup.be.  
Of bel ons even op teneinde meer info te bekomen op 011/520.789.

• Dynamische logistieke speler met lokale verankering
• 800 goed opgeleide medewerkers
• 500 opleggers en 350 trekkers
• 5 vestigingen: Lummen, Willebroek (2), Houthalen, Doornik
•  Warehousing, distributie van gekoelde voedingswaren, transport bouwmaterialen

SENIOR FINANCIEEL PROJECTMANAGER    
(Ref. 2021/2034)

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

Binnen dit expertenteam zoeken we een: 

De klemtoon van de functie ligt enerzijds op de efficiënte en effectieve organisatie van de activiteiten 
voor btw, fiscaliteit (in hoofdzaak vennootschapsbelasting) en consolidatie en anderzijds op 
strategische projecten omtrent optimalisaties, acquisities, verkopen …  

• Als senior financieel expert neem je de eindverantwoordelijkheid voor het correct toepassen van de wet- en 
regelgeving met betrekking tot btw en fiscaliteit.

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de businessunits en je weet deze complexe materie om te zetten 
naar begrijpbare adviezen en beslissingsrijpe voorstellen, waar de collega’s mee aan de slag kunnen.

• Je speelt zelf een sturende en actieve rol bij het opvolgen en indienen van de vereiste aangiften alsook 
bij de rapportering naar de verantwoordelijke van de btw-eenheid, waartoe een aantal van de VAB-
groepsvennootschappen behoren.

• Je zorgt voor de uitvoering van de consolidatie in nauw overleg met andere betrokken collega’s uit de 
finance-afdeling.

• Je neemt deel aan projecten binnen de businessunits waarin je kennis rond btw, fiscaliteit en 
consolidatie van belang is.

VAB is de grootste mobiliteitsorganisatie van het land: elke dag 
rekenen 3.000.000 bestuurders op ons voor zekerheid onderweg. Met 
VAB-Bijstand, -Rijschool, -Banden, -Tankkaarten en elektrisch laden, 
-Tweedehandswagens, -Opleiding en tal van andere diensten zijn we een 
kwaliteitsspeler in mobiliteit voor particulieren en bedrijven. 

We zijn een dynamische en sterk groeiende organisatie met veel expertise 
en knowhow, waar mensen centraal staan en waar denkers en doeners 
het samen vooruit laten gaan.

Daarbij komen zorgeloze mobiliteit en uitstekende service voor onze leden 
en klanten op de eerste plaats. Tevens streven we er als marktleider 
naar om continu de markttrends op te volgen en te integreren in onze 
dienstverlening, want mobiliteit is continu in verandering en beweging. 
Het finance-team, onder leiding van de Administratief Directeur, omvat 
de afdelingen invoicing, boekhouding en business performance support, 
aangevuld met een expertenteam.

Dit expertenteam bundelt belangrijke kernexpertise rond bv. wetgeving, 
fiscaliteit ... en ondersteunt de verschillende businessunits in hun dagelijkse 
vragen. Ook spelen ze een belangrijke rol in veranderingsprojecten en 
acquisities/verkopen, waarbij VAB op hun knowhow rekent om de juiste 
keuzes te maken. 

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

ECW werft aan: Industrieel elektricien 
Vaste Job, voltijds, onbepaalde duur

-Wij zoeken een elektricien 
voor het bekabelen, aansluiten, 

en testen van machines en besturingsborden en 
onderhoudswerkzaamheden. 
-Beperkte ervaring ( < 2 jaar )
3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3)
Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
Studiegebied Industriële wetenschappen en 
technologie

Elektrotechniek
Komen kandidaten zonder het juiste diploma maar 
gelijkwaardig in ervaring ook in aanmerking: ja
-Kennis van e plan is een voordeel.
Ervaring met plc en pc is een must.
Je hebt een passie voor techniek.
Je kan goed in een team samenwerken.
Je bent flexibel en bereid op verplaatsing te 
werken.

Contact: Heer Marcel Laeremans - ECW - Nijverheidsstraat 11- 2235 Hulshout
marcel.laeremans@ecw.be

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? 

Meer info?
www.balen.be/vacatures

Afdelingshoofd Omgeving & 
Openbaar Domein
onbepaalde duur • contractueel • niveau A4a-A4b • voltijds
Ben jij een gedreven iemand met managementkwaliteiten die zin heeft in een uitdaging? Heb 
je goesting om samen met onze inhoudelijke experten de afdeling Omgeving en Openbaar 
Domein aan te sturen en richting te geven voor de toekomst? Zie je het zitten om als lid van het 
managementteam onze organisatie mee vorm te geven? Spreekt een gevarieerd takenpakket 
met verantwoordelijkheid je aan?

Stel je dan kandidaat voor deze functie en misschien word jij onze nieuwe collega!

Lokaal Bestuur Balen is op zoek naar:

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

VLOEREN EN FUNDERINGEN

TECHNISCH MEDEWERKER 
UITVOERING (Fulltime)

URETEK zoekt een: 

Hou jij van afwisseling in je werk?  
Ben je een harde werker en spreekt  
het je aan om iedere dag een nieuwe 
werkplek te hebben?
Meer informatie:  

werkenbijuretek.be

SANHA is een dynamische internationale onderneming, met 
een verkoop- en productieafdeling in Ternat. Wij zijn één van de 
belangrijkste Europese fabrikanten van buisleidingsystemen voor 
toepassingen in sanitair, verwarming, gasleidingen en industrie. Ons 
productprogramma omvat fittingen en installatie buizen uit koper, 
koolstofstaal, RVS, loodvrij Siliciumbrons voor alle verbindingstechnieken. 
Ter ondersteuning van onze technische dienst zoeken wij dringend voor onmiddellijke 
indiensttreding een collega’s als;.

Ben je geïnteresseerd in een van deze functies? 
Stuur dan zo snel mogelijk uw sollicitatiebrief met CV naar:

SANHA Fittings B.V.· Personeelsafdeling – Industrielaan 7 · 1740 Ternat
E-Mail: Kristien.DeSchepper@sanha.com | www.sanha.com

Werkvoorbereider Techniek 
(M/V/X)

Dagploeg – Fulltime 40u/week

Elektrotechnisch Ontwerper 
(M/V/X)

Dagploeg – Fulltime 40u/week

Onderhouds- (Elektro)-
mechanieker (M/V/X)

2-ploegen – Fulltime 40u/week

Operator/Steller (M/V/X)
2-Ploegen – Fulltime 40u/week

Waarom voor Sanha 
kiezen?
•  Aangename familiale 

sfeer 
•  Open communicatie
•  Verloning volgens 

ervaring 
•  Contract onbepaalde 

duur, maaltijdcheques, 
hospitalisatie – en 
groepsverzekering

•  32 verlofdagen vrij op 
te nemen

• Fietsleasing mogelijk

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

Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.
Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk | www.aanwervingshuis.be

HaTwee uit Lichtervelde is actief als 
distributeur en logistieke partner van 
poedercoatings aan lakkerijen. 
Ze onderscheiden zich door het poeder 
perfect af te stemmen aan de behoefte 
van de klant én door actief mee te denken 
aan productiviteitsverbeteringen bij het 
applicatieproces van de klanten. Door 
expertise en onderbouwde consultancy
streeft HaTwee naar duurzaam 
ondernemen. 
Dit ervaren en innoverende bedrijf zoekt 
versterking (m/v) van hun team: 

Technisch Project Manager
Functie: Via interne en externe opleiding bouw je kennis over 
poedercoatings en applicatietechnieken op, om daarna aan de slag 
te gaan als technisch projectmanager. Je gaat hiervoor langs bij 
(mogelijke) klanten, analyseert hun productieprocessen en gaat 
daarna aan de slag om effi  ciëntie-, rendements-, duurzaamheids-, 
productiviteitsverhogingen, etc. te creëren. Je wendt jouw kennis 
hiervoor aan en ziet mogelijkheden. Je wordt in dit alles ondersteund 
waar nodig. Je hebt regelmatig contact met de klanten en maakt het 
verschil door voor hen meerwaarde te creëren. 

Profi el: • Je houdt van “meten is weten” • Je bent hands-on en 
ondernemend • Je kan analytisch denken en gaat oplossingsgericht
te werk • Je bent gedreven en leergierig om je verder te verdiepen 
in poedercoatings en verschillende productieprocessen • Je beschikt 
over een relevant technisch diploma of een werkervaring waar je 
relevante kennis kon opdoen in het kader van deze functie.

Aanbod: Je komt terecht in een dynamische KMO en een deskundig 
en hecht team, waar ondernemerschap en passie voor het vak
centraal staan. Naast een uitdagende job met een grote impact op 
de organisatie, bieden zij een aantrekkelijke verloning en 
bedrijfswagen.

Minder dan 10 procent van de Belgen haalt ook op vakan-
tie vaak zijn telefoon of laptop boven. Dat blijkt uit een 
internationale rondvraag van 
SD Worx bij onder meer 2.500 
Belgen. Zowat 43 procent van 
de Britten en 38 procent van de 
Nederlanders werkt nooit op 
vakantiedagen. Waarmee alle 
drie de nationaliteiten eerder 
tijdens het weekend blijken te 

werken dan tijdens hun vakantie. 
Sommige bedrijven grijpen ook zelf in: geen mails meer 
na 20 uur of in het weekend, maar bijvoorbeeld ook een 
vergadervrije dag per maand of week. David Schoonens, 
director consulting bij SD Worx Belgium, vindt het goed 
dat ook medewerkers, met name als ze kunnen kiezen 
waar en wanneer ze werken, hun limieten stellen. “Als 
jouw organisatie de vrijheid geeft om het werk naar eigen 
invulling te presteren, dan bewaak je best waar de grens 
ligt van overwerk. Te veel is nooit goed.” (WiVi)

AMS, initiatiefnemer SD Worx en Jobat organiseren 
samen een onderzoek: de participatiebarometer.  

Laat ons weten of jij gehoord wordt op het werk en 
maak kans op een weekendje weg t.w.v. 300 euro. 

Ga naar 
jobat.be/nl/participatiebarometer 

of scan de QR-code

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

Check onze beurskalender! 

uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

TOPJOBS VIA ANTOON BULCKE

ONTDEK ZE IN JOBAT
EN VIA WWW.ANTOONBULCKE.BE
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Productie Supervisor 
Mensgerichte peoplemanager met sterke  
planningsvaardigheden

Bedrijfsinfo: A-kwadraat is een maatwerkbedrijf in de regio 
Turnhout dat meer dan 500 enthousiaste werknemers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstelt. Bij A-kwadraat staat 
kwalitatief, veilig, duurzaam en innovatief ondernemen centraal. 
A-kwadraat werkt voor diverse klanten in verschillende sectoren. 
De afdeling houtbewerking, gelegen in Gierle, richt zich op de 
productie van (half) massief parket, halffabricaten voor meubel-
makerij, … voor klanten in België, maar ook internationaal. 
A-kwadraat investeert volop in de groei van deze afdeling en kijkt 
momenteel uit naar een (m/v)

Functie: • Je bent mee verantwoordelijk voor het onderhou- 
den van (internationale) klantenrelaties, actief in de houtmarkt  
(houtleveranciers, houtverwerkers, groothandels) • Je beoor-
deelt inkomende opdrachten (schaven, zaagwerk, recyclage, … ) 
en coördineert een juiste prijsofferte en afspraken met de klant 
• Je verdeelt inkomende orders binnen je afdeling en vertaalt de 
dagdagelijkse productienoden naar een concrete werkplanning 
teneinde een tijdige, kwalitatieve en correcte productie-output 
te verzekeren • Je hebt oog voor rendementsverbeteringen 
en voor veilig en ergonomisch werken. Je neemt hierin een 
trekkersrol op • Je stuurt 5 werkleiders aan bij de uitvoering 
van werkopdrachten en ondersteunt hen in de begeleiding 
van de werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt (+/-  
40 medewerkers) • Je werkt actief mee aan de realisatie van 
het beleid rond “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”  
• Je rapporteert aan de Business Unit Manager Houtbewerking 
en Groenzorg.  

Profiel: • Je hebt minimum 10 jaar ervaring in een leiding-
gevende functie binnen een vergelijkbare (jobshop)produc-
tieomgeving • Je bent stressbestendig en je gaat vlot om met 
onverwachte situaties. Je kunt flexibel inspelen op lastminute- 
veranderingen of -wijzigingen bij klanten • Je beschikt over ster-
ke organisatorische vaardigheden • Je bent een mensgerichte 
peoplemanager. Je weet anderen te motiveren en inspireren  
• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels. 
Aanbod: • Je komt terecht in een sterk groeiende en interna-
tionaal georiënteerde businessunit waar je de kans krijgt om 
te ondernemen en je stempel te drukken • Voor je inzet en  
resultaten voorziet A-kwadraat een competitief salaris aan-
gevuld met extralegale voordelen.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solli- 
citeer online. Vragen? Contacteer Michelle Troubleyn op  
+32 3 217 21 55.

Head of Product Design

Kijk jij er naar uit om: 
• Te werken in een internationale organisatie en met 

interessante nieuwsmerken (o.a. De Standaard, 
 Het Nieuwsblad, NRC Handelsblad, The Independent, …)? 
• De gebruikservaring (UX/UI) van de digitale 

nieuwsproducten verder te optimaliseren en de kwaliteit 
 te bewaken.
• Om een sterke product design-organisatie uit te bouwen? 
• Een structurele werking rond digital UX op te zetten? 
• Om meer te weten te komen over deze functie?

Dacht je in jezelf? 
Check, check, check, check, check! 

Dan ben jij precies de  Head of Product Design  die we nodig
hebben binnen Mediahuis! 

Solliciteer hier!

Eén op twee Belgen werkt nooit op vakantie

Minder dan 10 procent van de Belgen haalt ook op vakan-
tie vaak zijn telefoon of laptop boven. Dat blijkt uit een 
internationale rondvraag van 
SD Worx bij onder meer 2.500 
Belgen. Zowat 43 procent van 
de Britten en 38 procent van de 
Nederlanders werkt nooit op 
vakantiedagen. Waarmee alle 
drie de nationaliteiten eerder 
tijdens het weekend blijken te 

werken dan tijdens hun vakantie. 
Sommige bedrijven grijpen ook zelf in: geen mails meer 
na 20 uur of in het weekend, maar bijvoorbeeld ook een 
vergadervrije dag per maand of week. David Schoonens, 
director consulting bij SD Worx Belgium, vindt het goed 
dat ook medewerkers, met name als ze kunnen kiezen 
waar en wanneer ze werken, hun limieten stellen. “Als 
jouw organisatie de vrijheid geeft om het werk naar eigen 
invulling te presteren, dan bewaak je best waar de grens 
ligt van overwerk. Te veel is nooit goed.” (WiVi)

Vakantie is heilig voor bijna de helft van de Belgen. 48 procent sluit het werk dan buiten, 
waarmee we strikter zijn dan de Nederlanders en de Britten.

AMS, initiatiefnemer SD Worx en Jobat organiseren 
samen een onderzoek: de participatiebarometer.  

Laat ons weten of jij gehoord wordt op het werk en 
maak kans op een weekendje weg t.w.v. 300 euro. 

Ga naar 
jobat.be/nl/participatiebarometer 

of scan de QR-code

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

Check onze beurskalender! 

Onder leiding van de atelierverantwoordelijke 
help je mee het werk organiseren van onze 
stikafdeling.

Algemeen:
•  Je hebt ervaring of kennis in snit en naad en 

confectie.
•  Kennis van patroontekenen en Cad/Cam is een 

pluspunt.
•   Leiding geven, teamplayer, flexibiliteit zijn 

sleutelwoorden
• Ervaring met kansengroepen is een pluspunt

Solliciteren:
Rodea vzw 
Smaragdlaan 34/c 
1640 SINT-GENESIUS-RODE
t.a.v. Alain De Groote
E-mail: 
alain.degroote@rodea.be 
Tel. 02 359 97 80

Rodea zoekt WERKBEGELEIDER
CONFECTIEATELIER

POLYVALENTE WERKBEGELEIDER/MONITOR

Eventlocatie
Krekelhof te Gooik vraagt:

Kok (m/v)
 met ervaring

Interessant uurrooster met slechts 
een avondshift op vrijdag en zaterdag.

Goede verloning.

Solliciteren met cv via:
info@krekelhof.be

054/33.48.57

Wij zoeken:

Boutersem. 

we streven naar een aangename sfeer? 

heidsopdrachten een pluspunt vormt.  Interesse? 
naar anja.schoeters@vwbm.be.

Productie Supervisor 
Mensgerichte peoplemanager met sterke  
planningsvaardigheden

Bedrijfsinfo: A-kwadraat is een maatwerkbedrijf in de regio 
Turnhout dat meer dan 500 enthousiaste werknemers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstelt. Bij A-kwadraat staat 
kwalitatief, veilig, duurzaam en innovatief ondernemen centraal. 
A-kwadraat werkt voor diverse klanten in verschillende sectoren. 
De afdeling houtbewerking, gelegen in Gierle, richt zich op de 
productie van (half) massief parket, halffabricaten voor meubel-
makerij, … voor klanten in België, maar ook internationaal. 
A-kwadraat investeert volop in de groei van deze afdeling en kijkt 
momenteel uit naar een (m/v)

Functie: • Je bent mee verantwoordelijk voor het onderhou- 
den van (internationale) klantenrelaties, actief in de houtmarkt  
(houtleveranciers, houtverwerkers, groothandels) • Je beoor-
deelt inkomende opdrachten (schaven, zaagwerk, recyclage, … ) 
en coördineert een juiste prijsofferte en afspraken met de klant 
• Je verdeelt inkomende orders binnen je afdeling en vertaalt de 
dagdagelijkse productienoden naar een concrete werkplanning 
teneinde een tijdige, kwalitatieve en correcte productie-output 
te verzekeren • Je hebt oog voor rendementsverbeteringen 
en voor veilig en ergonomisch werken. Je neemt hierin een 
trekkersrol op • Je stuurt 5 werkleiders aan bij de uitvoering 
van werkopdrachten en ondersteunt hen in de begeleiding 
van de werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt (+/-  
40 medewerkers) • Je werkt actief mee aan de realisatie van 
het beleid rond “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”  
• Je rapporteert aan de Business Unit Manager Houtbewerking 
en Groenzorg.  

Profiel: • Je hebt minimum 10 jaar ervaring in een leiding-
gevende functie binnen een vergelijkbare (jobshop)produc-
tieomgeving • Je bent stressbestendig en je gaat vlot om met 
onverwachte situaties. Je kunt flexibel inspelen op lastminute- 
veranderingen of -wijzigingen bij klanten • Je beschikt over ster-
ke organisatorische vaardigheden • Je bent een mensgerichte 
peoplemanager. Je weet anderen te motiveren en inspireren  
• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels. 
Aanbod: • Je komt terecht in een sterk groeiende en interna-
tionaal georiënteerde businessunit waar je de kans krijgt om 
te ondernemen en je stempel te drukken • Voor je inzet en  
resultaten voorziet A-kwadraat een competitief salaris aan-
gevuld met extralegale voordelen.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solli- 
citeer online. Vragen? Contacteer Michelle Troubleyn op  
+32 3 217 21 55.

Geen diesel- en benzinewagens 
meer bij Lantis
Lantis, de organisatie achter de Oosterweelverbinding in Antwerpen, 
maakt ook voor zijn eigen medewerkers vlot en duurzaam woon-
werkverkeer mogelijk. Het zet daarvoor in op fietsen, deelsystemen, 
parkeerplaatsen aan de rand van de stad en een groen wagenplan. 

Sinds de Vlaamse regering, de stad
Antwerpen en de burgerbewegingen in 2017 
een routeplan voor Antwerpen neerpenden, 
is het Oosterweelproject echt uit de start-
blokken geschoten. “De grote infrastructuur-
werken, met de tunnels en de overkapping, 
springen het meest in het oog,” zegt Annik 
Dirkx, woordvoerder bij Lantis (vroeger de 
BAM), “maar Oosterweel gaat over veel 
meer. Zoals over duurzame verplaatsingen 
stimuleren.”

MOBILITY AS A SERVICE
In de eigen rangen lijkt Lantis daar goed in 
te slagen. Voor de coronacrisis gebeurde 
al 60% van de verplaatsingen met de fiets. 
Slechts een vierde van de medewerkers 
stapte nog in de wagen voor woon-werk-
verkeer. “We promoten de alternatieven 
zoveel het kan”, legt HR-verantwoordelijke

Caroline Vanwanseele uit. “We bieden lease-
fietsen aan, geven een fietsvergoeding en 
betalen abonnementen voor openbaar ver-
voer en deelsystemen terug. Via de mobili-
teitsapplicatie Skipr maken we het mogelijk 
om vlot verschillende modi te combineren 
en te betalen. Het gebruik van de wagen 
ontmoedigen we, bijvoorbeeld door werk-
nemers slechts een beperkt aantal keer toe-
gang te geven tot het parkeergebouw.”

ELEKTRISCHE BEDRIJFSWAGENS
Wie voor een bedrijfswagen in aanmerking 
komt, kan kiezen tussen CNG-, hybride en 
elektrische motorisatie. Diesel- en benzine-
wagens biedt Lantis niet meer aan. Mede-
werkers die dat willen, kunnen de wagen 
inruilen voor een mobiliteitsbudget. “Die
formule kent behoorlijk wat succes”, zegt 
Vanwanseele. “De mindset is op korte tijd 
fors veranderd. Medewerkers zien de be-
drijfswagen niet meer als een statussym-
bool, maar als een noodzakelijk middel om 
zich te verplaatsen.”

Aangeboden door BAANBREKENDE WERKGEVER

Bekijk ook de video
via deze QR-code.

OCKIER & PARTNERS profileert zich sedert meer dan 30 jaar 
als een vaste referentie in de juridische dienstverlening voor 
de bouw- en vastgoedsector.

In het kader van onze sterke groei willen wij ons team, dat 
thans bestaat uit 25  advocaten, versterken met 
2 fulltime advocaten en/of advocaat-stagiairs.  

Wij bieden:
- Een dynamische en  aangename werkomgeving.
- Een aantrekkelijk verloningspakket.
- Een grote mate van autonomie.
- Een rechtstreeks cliëntencontact.

Wij vragen:
Enthousiaste juristen met een hart voor de bouw- en 
vastgoedsector en het ondernemingsrecht.

Belangstelling?
Solliciteren kan via info@ockier-advocaten.be, ter 
attentie van mr. Ludo Ockier.

OCKIER & PARTNERS
Beneluxpark 3 - 8500 KORTRIJK - 056/25 60 60

Vacature

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

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.

  

Meer fulltime werk
63,7 procent van de werknemers 
werkt fulltime. Dat is meer dan ooit.  

Het aandeel werknemers dat 4,5 of 5 dagen 
per week werkt, is in twee jaar fors gestegen. 
Terwijl zij die minder dan vier vijfde werken, 
in aantal blijven dalen. Dat blijkt uit een 
analyse van HR-dienstenbedrijf Acerta. Vijf 
jaar geleden lag het aandeel fulltimers nog op 
61,4 procent.
Volgens Acerta zouden bedrijven die op zoek 
zijn naar extra krachten best eerst in eigen huis 
kijken. Daar zit genoeg potentieel om 300.000 
voltijdse equivalenten tewerk te stellen. Het is 
dus zaak om mensen die minder werken vol-
tijds aan de bak te krijgen.  (WiVi)

Verdonck
Professional Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.



   Je hebt al minstens 2 jaar leidinggevende ervaring.
   Je bent een geboren leider en mensenhelper.
   Je hebt een natuurlijke drive en geeft je team 

goesting om er vol voor te gaan.

Zin om mee op onze winkelkar te springen? 
Solliciteer dan snel op jobs.jumbo.com

De nieuwe supermarkt zoekt supergemotiveerde mensen 
voor onze filialen in Denderleeuw en Ronse.

Jumbo zoekt enthousiaste 
teamleaders die van alle 
supermarkten thuis zijn!

   Je hebt al minstens 2 jaar leidinggevende ervaring.
   Je bent een geboren leider en mensenhelper.
   Je hebt een natuurlijke drive en geeft je team 

goesting om er vol voor te gaan.

Zin om mee op onze winkelkar te springen? 
Solliciteer dan snel op

De nieuwe supermarkt zoekt supergemotiveerde mensen De nieuwe supermarkt zoekt supergemotiveerde mensen 
voor onze filialen in Denderleeuw en Ronse.voor onze filialen in Denderleeuw en Ronse.

supermarkten thuis zijn!supermarkten thuis zijn!

Head of Product Design

Kijk jij er naar uit om: 
• Te werken in een internationale organisatie en met 

interessante nieuwsmerken (o.a. De Standaard, 
 Het Nieuwsblad, NRC Handelsblad, The Independent, …)? 
• De gebruikservaring (UX/UI) van de digitale 

nieuwsproducten verder te optimaliseren en de kwaliteit 
 te bewaken.
• Om een sterke product design-organisatie uit te bouwen? 
• Een structurele werking rond digital UX op te zetten? 
• Om meer te weten te komen over deze functie?

Dacht je in jezelf? 
Check, check, check, check, check! 

Dan ben jij precies de  Head of Product Design  die we nodig
hebben binnen Mediahuis! 

Solliciteer hier!

Goesting in de match 
van jouw leven? 

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

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?



SANHA is een dynamische internationale onderneming, met 
een verkoop- en productieafdeling in Ternat. Wij zijn één van de 
belangrijkste Europese fabrikanten van buisleidingsystemen voor 
toepassingen in sanitair, verwarming, gasleidingen en industrie. Ons 
productprogramma omvat fittingen en installatie buizen uit koper, 
koolstofstaal, RVS, loodvrij Siliciumbrons voor alle verbindingstechnieken. 
Ter ondersteuning van onze technische dienst zoeken wij dringend voor onmiddellijke 
indiensttreding een collega’s als;.

Ben je geïnteresseerd in een van deze functies? 
Stuur dan zo snel mogelijk uw sollicitatiebrief met CV naar:

SANHA Fittings B.V.· Personeelsafdeling – Industrielaan 7 · 1740 Ternat
E-Mail: Kristien.DeSchepper@sanha.com | www.sanha.com

Werkvoorbereider Techniek 
(M/V/X)

Dagploeg – Fulltime 40u/week

Elektrotechnisch Ontwerper 
(M/V/X)

Dagploeg – Fulltime 40u/week

Onderhouds- (Elektro)-
mechanieker (M/V/X)

2-ploegen – Fulltime 40u/week

Operator/Steller (M/V/X)
2-Ploegen – Fulltime 40u/week

Waarom voor Sanha 
kiezen?
•  Aangename familiale 

sfeer 
•  Open communicatie
•  Verloning volgens 

ervaring 
•  Contract onbepaalde 

duur, maaltijdcheques, 
hospitalisatie – en 
groepsverzekering

•  32 verlofdagen vrij op 
te nemen

• Fietsleasing mogelijk

HaTwee uit Lichtervelde is actief als 
distributeur en logistieke partner van 
poedercoatings aan lakkerijen. 
Ze onderscheiden zich door het poeder 

 aan de behoefte 

Technisch Project Manager
Functie: Via interne en externe opleiding bouw je kennis over 
poedercoatings en applicatietechnieken op, om daarna aan de slag 
te gaan als technisch projectmanager. Je gaat hiervoor langs bij 
(mogelijke) klanten, analyseert hun productieprocessen en gaat 
daarna aan de slag om effi  ciëntie-, rendements-, duurzaamheids-, 
productiviteitsverhogingen, etc. te creëren. Je wendt jouw kennis 
hiervoor aan en ziet mogelijkheden. Je wordt in dit alles ondersteund 

Eén op twee Belgen werkt nooit op vakantie

Minder dan 10 procent van de Belgen haalt ook op vakan-
tie vaak zijn telefoon of laptop boven. Dat blijkt uit een 
internationale rondvraag van 
SD Worx bij onder meer 2.500 
Belgen. Zowat 43 procent van 
de Britten en 38 procent van de 
Nederlanders werkt nooit op 
vakantiedagen. Waarmee alle 
drie de nationaliteiten eerder 
tijdens het weekend blijken te 

werken dan tijdens hun vakantie. 
Sommige bedrijven grijpen ook zelf in: geen mails meer 
na 20 uur of in het weekend, maar bijvoorbeeld ook een 
vergadervrije dag per maand of week. David Schoonens, 
director consulting bij SD Worx Belgium, vindt het goed 
dat ook medewerkers, met name als ze kunnen kiezen 
waar en wanneer ze werken, hun limieten stellen. “Als 
jouw organisatie de vrijheid geeft om het werk naar eigen 
invulling te presteren, dan bewaak je best waar de grens 
ligt van overwerk. Te veel is nooit goed.” (WiVi)

Vakantie is heilig voor bijna de helft van de Belgen. 48 procent sluit het werk dan buiten, 
waarmee we strikter zijn dan de Nederlanders en de Britten.

AMS, initiatiefnemer SD Worx en Jobat organiseren 
samen een onderzoek: de participatiebarometer.  

Laat ons weten of jij gehoord wordt op het werk en 
maak kans op een weekendje weg t.w.v. 300 euro. 

Ga naar 
jobat.be/nl/participatiebarometer 

of scan de QR-code

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

Check onze beurskalender! 

Mag je online vergaderen met collega’s vanop een terrasje 
aan zee? En mag je telewerken vanuit je vakantiewoning in het 
zonnige zuiden? Twee experts sturen ons op werkvakantie.

1. TELEWERKEN OP JE EIGEN TERRAS 
De wet maakt bij thuiswerk geen onderscheid waar je precies werkt. “Dat mag in prin-
cipe dus zowel in de living als in je bureau zijn, maar evengoed op je terras of aan je 
zwembad in de tuin”, vertelt Matthias Debruyckere, juridisch expert bij HR-diensten-
groep Liantis. Natuurlijk verwacht een werkgever wel dat een werknemer nog altijd de 
normale prestaties kan leveren, ongeacht de werkplek die hij thuis kiest”, benadrukt hij. 
“Daar draagt elke werknemer dus een verantwoordelijkheid.”

2. TELEWERKEN MET DE WEBCAM
Kunnen werkgevers eisen dat hun medewerkers de webcam opzetten om te controle-
ren waar ze zitten? “Je medewerkers verplichten om hun camera aan te zetten, lijkt me 
een zeer moeilijke zaak en juridisch niet afdwingbaar”, stelt Debruyckere. “Het is veel 
beter om het gesprek aan te gaan met medewerkers die dit liever niet doen. Communi-
catie en begrip langs beide kanten brengen de zaak veel verder.”

WAT MAG EN WAT MOET?

3. TELEWERKEN IN DE BUURT
Wat als je gaat werken vanop een terrasje in de buurt of vanuit een verblijf in de Arden-
nen of aan zee? “Een werkgever heeft het recht om te bepalen waar zijn medewerkers 
precies thuiswerk verrichten. Zo kan hij er bijvoorbeeld voor kiezen dat thuiswerk enkel 
thuis mag gebeuren, omdat hij wil dat het werk vertrouwelijk blijft, wat op een terras 
niet altijd evident is. Daarom raden we werkgevers aan om hier zeker een beleid over 
uit te schrijven, zodat er geen misverstanden ontstaan.”
Stel dat er geen beleid is, en de werkgever niet wordt ingelicht over de werkplek?
“Dan gaat men ervan uit dat de plaats waar het telewerk wordt verricht de woonplaats 
van de werknemer is", zegt Catherine Mairy, juridisch expert bij Partena Professional.

4. TELEWERKEN EN DE WERKUREN
Ook op een andere locatie werkt de telewerker volgens hetzelfde rooster als thuis. 
“Hij moet dus bereikbaar zijn tijdens de werkuren”, benadrukt Catherine Mairy.
“Een werknemer die voor zijn werk bijvoorbeeld regelmatig contact heeft met klanten, 
zal tijdens de openingsuren voor de klanten bereikbaar moeten zijn."
Ook de apparatuur moet in orde zijn. “De telewerker zal moeten beschikken over een 
laptop en een internetverbinding. Hij moet er zich bijvoorbeeld bij de eigenaar van 
het vakantiehuisje van vergewissen dat er een stabiele en kwaliteitsvolle internetver-
binding is, zodat hij zijn werk in de best mogelijke omstandigheden kan uitvoeren”,
stelt Mairy.

5. TELEWERKEN IN HET BUITENLAND
Je hebt maar twee weken vakantie, maar je gezin gaat een maand naar Spanje.
Kan je dan vandaar twee weken telewerken? “Als je van plan bent om in het buitenland 
te telewerken, moet je dit melden aan je werkgever. Die kan weigeren om daar mee in 
te stemmen”, weet Debruyckere.
Doet hij dat wel, dan zijn er enkele aandachtspunten. “Zo kunnen de vakantiebestem-
ming en de lengte van je verblijf invloed hebben op de RSZ-bijdragen die je werkgever 
moet betalen en op je persoonlijke belastingsituatie. Bovendien moet de werkgever 
nagaan of de arbeidsongevallenverzekering jouw buitenlandse telewerksituatie wel 
dekt.” Stuk voor stuk technische elementen waardoor een werkgever zo’n buitenlands 
telewerkbeleid mogelijk liever niet omarmt. “Toch kan het nooit kwaad om hierover met 
elkaar in gesprek te gaan om de beste oplossing te vinden.”

William Visterin

Telewerken
in of uit de zon

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

Check onze beurskalender! 



SENIOR FINANCIEEL PROJECTMANAGER    
(Ref. 2021/2034)

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

Binnen dit expertenteam zoeken we een: 

De klemtoon van de functie ligt enerzijds op de efficiënte en effectieve organisatie van de activiteiten 
voor btw, fiscaliteit (in hoofdzaak vennootschapsbelasting) en consolidatie en anderzijds op 
strategische projecten omtrent optimalisaties, acquisities, verkopen …  

• Als senior financieel expert neem je de eindverantwoordelijkheid voor het correct toepassen van de wet- en 
regelgeving met betrekking tot btw en fiscaliteit.

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de businessunits en je weet deze complexe materie om te zetten 
naar begrijpbare adviezen en beslissingsrijpe voorstellen, waar de collega’s mee aan de slag kunnen.

• Je speelt zelf een sturende en actieve rol bij het opvolgen en indienen van de vereiste aangiften alsook 
bij de rapportering naar de verantwoordelijke van de btw-eenheid, waartoe een aantal van de VAB-
groepsvennootschappen behoren.

• Je zorgt voor de uitvoering van de consolidatie in nauw overleg met andere betrokken collega’s uit de 
finance-afdeling.

• Je neemt deel aan projecten binnen de businessunits waarin je kennis rond btw, fiscaliteit en 
consolidatie van belang is.

VAB is de grootste mobiliteitsorganisatie van het land: elke dag 
rekenen 3.000.000 bestuurders op ons voor zekerheid onderweg. Met 
VAB-Bijstand, -Rijschool, -Banden, -Tankkaarten en elektrisch laden, 
-Tweedehandswagens, -Opleiding en tal van andere diensten zijn we een 
kwaliteitsspeler in mobiliteit voor particulieren en bedrijven. 

We zijn een dynamische en sterk groeiende organisatie met veel expertise 
en knowhow, waar mensen centraal staan en waar denkers en doeners 
het samen vooruit laten gaan.

Daarbij komen zorgeloze mobiliteit en uitstekende service voor onze leden 
en klanten op de eerste plaats. Tevens streven we er als marktleider 
naar om continu de markttrends op te volgen en te integreren in onze 
dienstverlening, want mobiliteit is continu in verandering en beweging. 
Het finance-team, onder leiding van de Administratief Directeur, omvat 
de afdelingen invoicing, boekhouding en business performance support, 
aangevuld met een expertenteam.

Dit expertenteam bundelt belangrijke kernexpertise rond bv. wetgeving, 
fiscaliteit ... en ondersteunt de verschillende businessunits in hun dagelijkse 
vragen. Ook spelen ze een belangrijke rol in veranderingsprojecten en 
acquisities/verkopen, waarbij VAB op hun knowhow rekent om de juiste 
keuzes te maken. 

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

Algemene bijkomende voordelen: maaltijdcheques € 8, 
hospitalisatieverzekering, minimum 35 verlofdagen en een flexibele 
werktijdregeling.
Uiterlijke inschrijvingsdatum: 12 juli 2021.
Voorwaarden en examenprogramma zijn te bekomen op de 
personeelsdienst, tel. 02 783 12 40.

Je stuurt je gemotiveerde kandidatuur, samen met een curriculum 
vitae en een afschrift van je Nederlandstalige diploma (of - indien 
Franstalig - het bewijs van Nederlandstalige taalkennis afgeleverd 
door Selor (art. 7 )), per brief naar het college van burgemeester en 
schepenen, Witte Dovenetellaan 3D te 1970 WEZEMBEEK-OPPEM 
of door e-mail aan dirk.vansever@wezembeek-oppem.be.

GEMEENTEBESTUUR WEZEMBEEK-OPPEM werft aan voor een statutaire 
indiensttreding met een wervingsreserve van 2 jaar.

1 AFDELINGSHOOFD 
GRONDGEBIEDZAKEN          voltijds

De afdeling Grondgebiedzaken heeft tot doel het gemeentelijk beleid 
inzake openbare werken, mobiliteit, wonen, ruimtelijke ordening, milieu/
ecologische transitie te plannen en uit te voeren. Als afdelingshoofd 
organiseer en coördineer je de afdeling Grondgebiedzaken.
Wie zoeken we? De ideale kandidaat is een echte peoplemanager 
die beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur in een technische 
richting (ingenieur bouwkunde …) of een ander functiegericht domein 
(stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur). Je kan bovendien 
minstens 3 jaar managementervaring aantonen, waarin je een team 
geleid hebt en beleidsdoelstellingen realiseerde. Affi niteit met een lokaal 
bestuur is een plus. 
Ons aanbod: een gepast verloningspakket, weddeschaal A4a-A4b en 
na afloop van de proefperiode, een managementvergoeding (8% van de 
brutojaarwedde) en dienstvoertuig met tankkaart, dat je onbeperkt privé 
mag gebruiken. Het voltijds brutomaandloon varieert tussen € 3.815,69 
(A4a met 0 jaar geldelijke anciënniteit) en € 5.817,84 (A4b met 24 jaar 
geldelijke anciënniteit). Relevante beroepservaring voor de functie wordt 
in aanmerking genomen voor het bepalen van de anciënniteit. 

1 DESKUNDIGE SECRETARIAAT 
GRONDGEBIEDZAKEN           voltijds

Vereiste diploma: bachelordiploma
Voornaamste taken: als deskundige secretariaat bied je de afdeling 
Grondgebiedzaken, administratieve en praktische ondersteuning aan in 
functie van een effi ciënte en effectieve werking.
Minimum/maximum brutosalaris per maand salarisschalen:
B1/3: € 2509,94 / € 4229,18. (nuttige anciënniteit wordt gevalideerd)

1 TECHNISCH ASSISTENT 
(SPECIALISATIE MECANICIEN)      voltijds

Vereiste diploma: basismechanica of bewijs van minstens 5 jaar nuttige 
ervaring
Voornaamste taken: je bent verantwoordelijk voor onderhoud en kleine 
herstellingen aan het wagen- en machinepark.
Minimum/maximum brutosalaris per maand salarisschalen:
D1/D3: € 1.929,61 / € 3.003,23. (nuttige anciënniteit wordt gevalideerd)

TECHNISCH PERSONEEL     voltijds

Legt bijkomend een wervingsreserve aan voor

(statutair – contractueel) van 2 jaar (eventueel verlengd met 2 jaar)

Vereiste diploma: geen diplomavereisten gevraagd. 
Minimum/maximum brutosalaris per maand salarisschalen:
D1-D3: € 1.929,61 / € 3.003,23. (nuttige anciënniteit wordt gevalideerd)

Poolstok adviseert ruim 470 overheids- en non-profitorganisaties bij hun 
personeels- en organisatiebeleid. Wij zoeken op korte termijn drie nieuwe 
collega’s voor regio Leuven (m/v/x):

Aanbod voor deze functies
Een contract van onbepaalde duur met marktconforme verloning en een 
mooi pakket extralegale voordelen. Je komt terecht in een onder-
steunende leeromgeving, inclusief fantastische collega’s!

Interesse
Stuur je motivatiebrief met cv uiterlijk op 11 juli 2021 naar 
sollicitaties@poolstok.be. Vermeld in het onderwerp 
van je mail zeker de functie waarvoor je 
solliciteert. 

Meer info: www.poolstok.be 

Junior accountmanager HR
In duo met de (senior) account manager(s) ondersteun en adviseer je 
regionale klanten bij hun HR-uitdagingen. Je start zelfstandig selectie- 
en outplacementopdrachten op. 

Profiel
• Minimaal een bachelordiploma 
• Vlotte kennis Frans is een pluspunt

Junior stafmedewerker
Je ondersteunt bij de inhoudelijke uitvoering van het beleid 
en het organisatiemanagement. 

Profiel
• Master- of bachelordiploma 
• Starters welkom!

Boekhouder
Je kan vlot overweg met gangbare boekhoud- en facturatiesoftware 
en hebt een goede kennis van Excel en andere Officetoepassingen.

Profiel
• Bachelordiploma Accountancy-Fiscaliteit (of gelijkaardig) 
• Minstens drie jaar ervaring in een gelijkaardige functie



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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

Wat ons bindt …
passie voor ICT-oplossingen !

Hanssens ontwikkelt geïntegreerde communicatieoplossingen voor bedrijven en lokale 
overheden in West- en Oost-Vlaanderen. Als specialist in communicatietechnologie kennen 
wij een sterke groei. In het kader van onze verdere expansie en verhuis naar een nieuw 
kantorencomplex in ROESELARE zoeken wij een (m/v)

Jouw uitdaging:
Na een grondige interne opleiding zal je actief meewerken aan de implementatie van nieuwe 
projecten bij bedrijven en overheidsinstellingen. Als specialist in digitale transformatie zal je 
Teams Oplossingen genereren bij onze klanten.

We willen graag kennis maken als jij:
• leergierig master of bachelor • goede basiskennis van informatica en datacommunicatie
• de ambitie om uit te groeien tot expert • communicatief en klantgericht.

Wat we jou te bieden hebben:
• een West-Vlaams topbedrijf gekend voor een unieke knowhow in bedrijfscommunicatie
• een innovatieve werkomgeving • een open en informele bedrijfscultuur met aandacht voor 
een goede work/life-balance • ruimte voor een eigen ontwikkelingsparcours • een competitief 
salarispakket + diverse voordelen (bedrijfswagen bespreekbaar).

ICT Trainee
toekomstig Microsoft Teams Expert

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner:

Menen – Oostende

LOKAAL BESTUUR LEDEGEM WERFT AAN!

Expert openbare werken (m/v/x)
Je staat in voor het coördineren en uitvoeren van het gemeentelijk beleid rond 
openbare werken, rioolbeheer, mobiliteit en verkeer. Je maakt de planning en 
bestekken op, ziet offertes na, volgt de werf op en woont actief werf- en coördi-
natievergaderingen bij. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de gemeentelijke 
dossiers rond verkeer en mobiliteit. Je hebt een masterdiploma of een bachelor-
diploma met minimaal 4 jaar beroepservaring.

Deskundige personeel en organisatie (m/v/x)
Je staat samen met de coördinator in voor het implementeren van een modern 
en duurzaam personeelsbeleid. Je werkt projecten uit die binnen dit HR-beleid 
passen. Je draagt het welzijn van de medewerker hoog in het vaandel. Ook het 
verwerken en afhandelen van personeels- en loonadministratie behoort tot jouw 
takenpakket. Je hebt een bachelordiploma. Relevante ervaring is een meerwaarde 
maar geen must.

Coördinator vrije tijd en evenementen (m/v/x)
Als meewerkend coördinator leid je op een kwalitatieve manier het team vrije tijd 
en evenementen. Tegelijk volg je meerdere thema’s op. Je werk bestaat uit een mix 
van beleidsmatige en operationele taken: je team aansturen, visie ontwikkelen, 
overleggen met verenigingen, burgers en adviesraden, activiteiten organiseren, 
interne en externe communicatie, ... Je hebt een bachelordiploma en minimaal 4 
jaar beroepservaring.

Deskundige financiën (m/v/x)
Binnen ons team financiën sta je in voor het volledige traject van uitgavenstroom, 
lonen en ontvangstenstroom volgens de BBC-regelgeving. Je bereidt beleidsdocu-
menten voor en staat in voor het debiteurenbeheer.Je hebt een bachelordiploma. 
Relevante ervaring is een meerwaarde maar geen must.

MEER INFO
www.ledegem.be/vacatures

Ons lokaal bestuur stoomt zich klaar voor de toekomst en blijft investeren in een 
uitmuntende dienstverlening. Om onze werking verder te professionaliseren zijn 
we op zoek naar nieuwe medewerkers. Denk je dat je uit het juiste hout gesneden 
bent? Aarzel dan niet en bezorg ons snel jouw kandidatuur! 

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

Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.
Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk | www.aanwervingshuis.be

Ides Ramboer NV (www.idesramboer.be) 
te Lichtervelde is marktleider inzake 
verzekering beroepsaansprakelijkheid
voor de bouwsector in ruime zin. Ze 
zijn actief sinds 1973. In eerste instantie 
richten ze zich tot zelfstandigen, vrije 
beroepen en ondernemingen. 
Hun gespecialiseerd team gaat steeds op 
zoek naar de beste totaaloplossing voor 
elke klant. Om nog verder te groeien en 
hun team te versterken, zoeken ze een 
gedreven m/v:

Accountmanager Verzekeringen
Functie: Als accountmanager bouw je de commerciële tak van 
Ides Ramboer NV verder uit. Je krijgt een klantenportefeuille die 
voornamelijk uit ontwerpers in de bouwsector bestaat (bv. 
architecten, studiebureaus, interieurarchitecten, tuin- en 
landschapsarchitecten) en die je verder uitbouwt. Je creëert een 
opbouwende en langdurende klantenrelatie, zowel met de huidige 
klanten als de prospecten. Jouw Nederlandstalige klanten zijn gelegen 
in Vlaanderen, jouw Franstalige klanten bevinden zich voornamelijk in 
Henegouwen en Waals-Brabant. Je plant jouw agenda zelf in.

Profi el: •  Je beschikt over een basiskennis verzekeringen. 
Specifi eke kennis van de bouwsector is mooi meegenomen, maar 
zeker geen vereiste • Je houdt ervan om een netwerk uit te bouwen
en jouw klantenrelaties te onderhouden • Je vertoeft liefst van al in 
buitendienst, waar je jouw commerciële fl air optimaal kan benutten 
• Je bent vlot in het Nederlands en Frans, zowel gesproken en 
geschreven.

Aanbod: Met meer dan 40 jaar expertise en knowhow is hun team 
gespecialiseerd in het vak. Je komt terecht in een hecht team dat 
hun nieuwe commerciële collega met open armen wilt zal ontvangen 
en met veel enthousiasme zijn kennis van de bouwsector met jou zal 
delen. Ides Ramboer NV voorziet een aantrekkelijke verloning met 
tal van extralegale voordelen, waaronder een fi rmawagen. 

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Voor de juiste chemie tussen 
kandidaat en aanwerver

Kortrijk
Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be

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

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



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

Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.
Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk | www.aanwervingshuis.be

Sanitair Blondeel te Kortrijk is een 
familiebedrijf met hun expertise binnen 
sanitair en centrale verwarming. 
Al meer dan 3 generaties zijn ze een 
vaste waarde in het bedrijfsleven voor 
het uitvoeren sanitaire installaties voor
projecten, verwarming en regenwater-
afvoeren binnen verschillende sectoren. 
Voor de opvolging hiervan zijn ze op 
zoek naar een gemotiveerde m/v:

  Projectleider   
Functie: Jij bent de spilfi guur tussen klant en werf. Om jouw 
project succesvol te laten verlopen, zorg jij ervoor dat alle 
informatie correct wordt doorgegeven en opgevolgd. 
Je staat ook in voor het opmaken van off ertes, het ontwerp,
werfvoorbereidingen en aankoop van materiaal rond jouw
project. Je rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerder. 
Dagelijks werk je ongeveer 70% op kantoor en 30% op de werf.

Profi el: • Je bent technisch sterk en je hebt een goed ruimtelijk
inzicht • Je kan vlot overweg met de computer en werkt vlot 
met Autocad • Je bent een echte teamplayer met zin voor 
verantwoordelijkheid • Je bent een sterke communicatieve 
leider • Je beschikt over een technisch diploma en/of je hebt 
relevante werkervaring binnen sanitair en centrale verwarming

Aanbod: Je komt terecht in een team waar je ten volle jouw 
capaciteiten kan ontplooien en benutten met voldoende 
afwisseling en uitdaging. Je kan genieten van een 
marktconform salaris aangevuld met een bedrijfswagen. Naast 
20 vakantiedagen kan je genieten van 12 ADV dagen.

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

Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.
Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk | www.aanwervingshuis.be

HaTwee uit Lichtervelde is actief als 
distributeur en logistieke partner van 
poedercoatings aan lakkerijen. 
Ze onderscheiden zich door het poeder 
perfect af te stemmen aan de behoefte 
van de klant én door actief mee te denken 
aan productiviteitsverbeteringen bij het 
applicatieproces van de klanten. Door 
expertise en onderbouwde consultancy
streeft HaTwee naar duurzaam 
ondernemen. 
Dit ervaren en innoverende bedrijf zoekt 
versterking (m/v) van hun team: 

Technisch Project Manager
Functie: Via interne en externe opleiding bouw je kennis over 
poedercoatings en applicatietechnieken op, om daarna aan de slag 
te gaan als technisch projectmanager. Je gaat hiervoor langs bij 
(mogelijke) klanten, analyseert hun productieprocessen en gaat 
daarna aan de slag om effi  ciëntie-, rendements-, duurzaamheids-, 
productiviteitsverhogingen, etc. te creëren. Je wendt jouw kennis 
hiervoor aan en ziet mogelijkheden. Je wordt in dit alles ondersteund 
waar nodig. Je hebt regelmatig contact met de klanten en maakt het 
verschil door voor hen meerwaarde te creëren. 

Profi el: • Je houdt van “meten is weten” • Je bent hands-on en 
ondernemend • Je kan analytisch denken en gaat oplossingsgericht
te werk • Je bent gedreven en leergierig om je verder te verdiepen 
in poedercoatings en verschillende productieprocessen • Je beschikt 
over een relevant technisch diploma of een werkervaring waar je 
relevante kennis kon opdoen in het kader van deze functie.

Aanbod: Je komt terecht in een dynamische KMO en een deskundig 
en hecht team, waar ondernemerschap en passie voor het vak
centraal staan. Naast een uitdagende job met een grote impact op 
de organisatie, bieden zij een aantrekkelijke verloning en 
bedrijfswagen.

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

hrm@deputter.co
T: +32-3-320.87.87

REKRUTERING VIA MEDIA
EXECUTIVE / DIRECT SEARCH

Deel je onze passie?

Ontdek boeiende vacatures binnen
Transport, Logistiek en Automotive

www.deputter.co/jobs
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Verdonck
Professional
Partners.
Experts in
personeelswerving
en psychologische
screenings.

Altijd vrolijk gezind, altijd boordevol energie. Als kind 
al was jij werkelijk het zonnetje in huis. Eén glimlach 
van jou maakte iemands dag. En nog steeds heeft jouw 
persoonlijkheid een magisch e� ect. Klanten enthousiast 
verder helpen? Elke keer opnieuw een glimlach op hun 
gezicht toveren? Zalig toch?! In een contact center kan 
jij dan ook helemaal je vrolijke zelf zijn.

Zin in een
TOPJOB 
IN EEN 
CONTACT 
CENTER?

Goesting om hallo te 
zeggen tegen de job 
van je leven? www.asap.be/nl/jobs/

contact-center-call-center

CHECK:

Zin in een
TOPJOB 
IN EEN 
CONTACT 
CENTER?



De kennismaking

Royer Pallets in Sint-Truiden is 
sinds 1996 een specialist op het vlak 
van paletten. Ze begonnen ooit als 
een simpele houtzagerij, maar 
produceren vandaag specialistische 
serieproductie en maatwerkpaletten 
voor de papier-, beton- en 
bouwindustrie. Kwaliteit, betrouw-
baarheid en stipte leveringen zijn 
hun grootste speerpunten. Verder 
kiezen ze voor het gebruik van 
duurzame grondsto� en en 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen om hun groeidoel-
stellingen waar te maken. Sinds 
2019 behoren zij tot de Foresco 
Group, die met 9 bedrijven op 19 
sites in België en Nederland een 
omzet van 125 miljoen euro kent. 
Om de groei verder te kunnen 
realiseren, zoeken we voor de 
vestiging in Sint-Truiden:

 www.foresco.eu

SITEMANAGER
Met een sterke hands-onmentaliteit
De uitdaging: • Als sitemanager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de geplande 
productie volgens de noden van de klanten • Je zet de benodigde mensen en middelen zodanig in 
dat de gevraagde hoeveelheden/aantallen volgens de voorgeschreven kwaliteitsnormen tijdig 
worden opgeleverd • Coördineren en bewaken van de operationele voortgang van de productie: 
opmaak van de werkplanning, bepalen van prioriteiten, toezien op naleving van werkvoorschriften … 
• Dagelijks aansturen en motiveren van 2 teamleaders en een 30-tal medewerkers • Realiseren van 
een continue verbetering van e�  ciëntie, realisatie van kwaliteitsnormen en leverbetrouwbaarheid 
• Bewaken van budgetten, opstellen van investeringsplannen in functie van het verbeteren van de 
beschikbaarheid en performantie van machines en installaties (semiautomatisch, semiartisanaal 
maatwerk) • Sleutelrol in procesoptimalisatie en implementatie van werkprocessen en verbeteringen 

De perfecte match: • Je beschikt over een hoger denkniveau en hebt al enkele jaren ervaring in 
een leidinggevende rol, bij voorkeur in een productieomgeving • Je weet je te vinden in een 
ambachtelijke maatwerkproductie, waar je zoekt naar continue procesverbetering • Je bent een 
inspirerende, coachende en hands-on-leidinggevende die ervan overtuigd is dat je als manager 
tussen je mensen moet staan en die een team weet mee te krijgen in een blijvend verbeterings-
denken

Het aanbod: • Je komt terecht in een sterk groeiende omgeving waar ondernemingszin, initiatief 
en creativiteit gewaardeerd worden • Een functie met een grote verantwoordelijkheid en ruimte om 
echt impact op de vloer te genereren • Een aantrekkelijk salarispakket inclusief extralegale 
voordelen, zoals een fi rmawagen, maakt het plaatje helemaal compleet

 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

De kennismaking
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 chau� eurs, klanten en prospecten • Ook netwerken, klanten-
prospectie en o� ertes maken en bespreken behoren tot je takenpakket • Je zorgt voor een 
correct CRM-systeem, de loonadministratie van de chau� eurs, 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 e�  ciëntie • 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
ANL Packaging in Wellen ontwikkelt 
en produceert gethermoformeerde 
kunststofverpakkingen op maat, zowel 
voor de food- als de non-foodsector. Het 
bedrijf verwerkt gerecycleerd materiaal 
tot een 100% recycleerbare verpakking 
en voert zo een duurzaam ecologisch 
beleid. Met productiesites in België, 
Frankrijk en Polen geniet ANL een 
voor aanstaande positie op de Europese 
verpakkingsmarkt. Hiertoe wordt 
gebruik gemaakt van de modernste 
technologie op het gebied van extrusie, 
thermoforming en recycling. In functie 
van hun groeistrategie werd er recentelijk 
volop geïnvesteerd in de uitbreiding van 
het machinepark. Bij ANL Packaging 
werken vandaag ruim 400 medewerkers. 
Voor de vestiging in Wellen zijn we voor 
hen op zoek naar een:

 www.anlpackaging.com

OPERATIONS DIRECTOR BELGIUM
Young potential met ambitie

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

De perfecte match: • Master werk- en denkniveau in een technische richting • Ruime ervaring 
in een leidinggevende functie binnen een productieomgeving • Kennis van kunststo� en en 
kunststofverwerking is een meerwaarde • Rasechte peoplemanager • Vertrouwd met de laatste 
evoluties en technieken binnen manufacturing (o.a. Lean, 6 Sigma, OEE ...) • Teamplayer met 
sterke communicatieskills • Communicatief sterk zowel in het Nederlands als het Engels (Frans of 
Duits is een pluspunt)

Het aanbod: • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een innovatief bedrijf 
• Je komt terecht in een sterk bedrijf met veel aanwezige expertise en knowhow • Aantrekkelijk 
remuneratiepakket inclusief extralegale voordelen 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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



De kennismaking
Federal Eco Foam BV (voorheen 
Agglorex) is sinds zijn ontstaan 
in 1971 een Belgische pionier 
in het recycleren en verwerken 
van flexibele PU-schuimen 
tot nieuwe toepassingen in 
verschillende markten. Ze leveren 
vrijwel wereldwijd aan klanten 
in de sportwereld, landbouw, 
auto-industrie, meubel- en 
verpakkingsindustrie, bouwsector 
en andere. Het bedrijf is onderdeel 
van een sterk Amerikaans 
familiebedrijf en meer dan een 
eeuw oud. Federal Eco Foam staat 
voor duurzaamheid en produceert 
in Lommel met een ploeg van 
ruim 70 medewerkers. Om hun 
groeiambities te realiseren, zijn wij 
voor hen op zoek naar een:

 www.federalecofoam.com

OPERATIONS MANAGER
Participatieve, gedreven peoplemanager

De uitdaging: • Als operations manager heb je de dagelijkse verantwoordelijkheid over productie  
en logistiek • Op een coachende wijze geef je rechtstreeks leiding aan 3 senior operators, die zelf  
45 operatoren aansturen • Je houdt de vinger aan de pols in de productie en rapporteert op 
dagelijkse basis over de productieresultaten • Je drukt je stempel op de verdere implementatie van 
Lean Manufacturing • Als participatief leider slaag je erin om draagvlak te creëren voor 
veranderingen • Je werkt nauw samen met de maintenance manager in functie van (te plannen) 
onderhoudswerkzaamheden • Samen met de preventieadviseur werk je een actief veiligheidsbeleid 
uit, dat je uitdraagt naar de medewerkers • In functie van nieuwe productontwikkelingen lever je 
input aan de R&D-manager • Je rapporteert aan de operations director

De perfecte match: • Je werkt en denkt op bachelorniveau en hebt enkele jaren ervaring in een 
leidinggevende rol in een productieomgeving • Je bent een inspirerende, coachende en hands-on-
leidinggevende met ervaring op het vlak van operational excellence • Je staat stevig in je schoenen 
en beschikt over de nodige overtuigingskracht • Je hanteert een doordachte aanpak en geeft blijk 
van een analytische, proactieve instelling • Je bent een teamplayer die er door open communicatie 
in slaagt om de samenwerking verder uit te bouwen

Het aanbod: • Internationale organisatie met stevige groeiambities en een passie voor 
duurzaamheid • Een warme omgeving met transparante communicatie, waarin men op een 
respectvolle manier met elkaar omgaat • Je mag samenwerken met een ervaren operations director, 
die zijn kennis graag deelt en openstaat voor voorstellen • Realistische doorgroeimogelijkheden

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

 Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs op 011 36 10 61 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Product Engineer 
Elektronica

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

Wat heeft EPSILON u te bieden?

1. Uitwerken van de elektronica voor digitale topproducten in het 
kader van oplossingen voor Smart Cities

2. Samenstellen en ontwikkelen van schermen/digitale 
gegevensdragers

3. Verzamelen en verwerken van relevante data
4. Verbeteren van bestaande producten
5. Contacteren van leveranciers en volgen van markttrends

Ing.  
elektronica/ICT  
of gelijkwaardig

Schoolverlaters 
welkom

Nieuwsgierig Praktisch Resultaat-
gericht

Apps

Business Development 
Manager Vlaanderen

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Bezoeken van openbare besturen en informeren over EPSILON 
stadsmeubilair, fietsparkeersystemen en mobiliteits oplossingen

2. Ontdekken van de behoeften en voorstellen van oplossingen en 
financieringsmodellen

3. Opvolgen van de aanbestedingen, raamovereenkomsten en 
groepsafspraken

4. Volgen van markttrends en initiëren van marketing

BtoG-ervaring

Ba Marketing

NetwerkenEnthousiast Resultaat- 
gericht

Technische affiniteit

EPSILON werd 30 jaar geleden opgericht als 
productie bedrijf van aluminium signs en dis-
plays. Anno 2021 is het bedrijf sterk gegroeid 
en geëvolueerd tot een internationale groep.

EPSILON CITIES is gespecialiseerd in het 
ontwerpen, produceren en plaatsen van 
innovatief straat- en perronmeubilair, schuil-
huizen, fietskluizen, digitale systemen ... De 
oplossingen van EPSILON helpen steden 
wereldwijd met het organiseren van hun 
mobiliteit. Vanuit Bree en met verkoop- 
vestigingen in Noorwegen, Nederland en 
Duitsland worden innovatieve oplossingen 
aangeboden die naadloos afgestemd zijn op 
de vereisten van de publieke ruimte. De  
productie vindt inhouse plaats, volgens de 
hoogste kwaliteitsstandaarden en met de 
beste technologieën.www.epsiloncities.com

25 miljoen euro omzet 
(groep)

Bree

100 medewerkers
70 in Bree

1991

Doorgroei - 
mogelijkheden

Samenwerking in 
een moderne 
werkomgeving

Internationaal 
marktgedreven bedrijf

Competitief salaris met 
interessante extralegale 
voordelen en firmawagen

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.

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.

Continuous Improvement Engineer 

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

Functie en verantwoordelijkheden Gewenste kwalificaties

1. Analyseren van bestaande productieprocessen en 
detecteren van optimalisatiemogelijkheden 

2. Vastleggen van parameters en omzetten naar 
gestandaardiseerde procedures en structuren

3. Uitschrijven van werkinstructies en manuals en 
deze implementeren 

4. Initiëren, leiden en faciliteren van 
verbeteringsinitiatieven 

5. Overleggen en samenwerken met het volledige 
Operations Team

Ba Elektromechanica
Ervaring in geautomatiseerde 

productieomgeving

Kennis CI-tools (Lean, 
Six Sigma, 5S ...)

Brede technische 
kennis

Engels

Analyseren Samen-
werken Pragmatisch Kritische blik Proces-

beheersing

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 het 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?

Gezond 
investerings-
klimaat

Groeibedrijf
Vrijheid om 
functie zelf in  
te vullen

Korte beslis-
singslijnen

Uniek 
product



Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Operations Manager 
Benelux & Frankrĳ k

QSE Manager Quality O�  cer

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

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

Wat heeft THERMO-CLEAN u concreet te bieden?

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

www.thermoclean.com

20 miljoen euro omzet

Heusden-Zolder (HQ)

200 medewerkers

1989

Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Uitschrijven van procedures en toezien op 
de dagelijkse toepassingen

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

5. Organiseren van sensibiliseringsacties, 
preventiecampagnes en trainingen

Gewenste kwalifi caties Gewenste kwalifi caties

Hogere technische of chemische opleiding

Allrounder met brede interesse in QSE

Gewenste kwalifi caties

Ervaring met aansturing op 
meerdere/internationale locaties

Meerdere jaren (internationale) ervaring

Technische/chemische achtergrond

Coachend 
leidinggeven

Overtuigend
Administratief

sterk
Besluitvaardig 
en inspirerend

Helicopterview Gestructureerd

Achtergrond in industriële reiniging 

Kennis machines/
chemische processen 

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

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

Toekomst-
gerichte
sleutelposities

Stijgende markt 
met enorm 
potentieel

Circulaire 
economie

Compleet 
salarispakket

Inbreng
eigen
ideeën

Bereid om
te reizen

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

Hogere technische of chemische opleiding

“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!   

BUSINESS  
ANALYST (IT)

Vorm jij de digitale 
brug tussen de klant 
én onze operaties?

ADMINISTRATOR 
LOGISTICS 
Vorm jij de 

administratieve spil 
voor onze klanten  

en chauffeurs?

TEAMLEADER 
LOGISTICS

Coördineer jij de 
werkzaamheden  

van ons  
administratief team?

MAGAZIJNIER
Start jij als 

operationele  
schakel in onze 

magazijnen?

MECHANIEKER
Sta jij in voor de 

mechaniek van onze 
trucks, trailers en 
koelinstallaties?

6560 redenen om voor H.Essers te kiezen.  

CHAUFFEUR
Stuur je mee  

naar een mooie 
toekomst?



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

Group GL is binnen de residentiële vast-
goedsector een gekende speler. Met pro-
jecten in Genk, Zoutleeuw, Houthalen en 
Maasmechelen zijn er tal van woningen in 
de pipeline. We zijn momenteel op zoek naar een (m/v):

Junior projectmanager woningbouw 
Functieomschrijving
Als projectmanager ben je jaarlijks met een 30-tal woningen van begin 
tot eind aan de slag. Je communiceert met de architect, gemeente, 
klantenbegeleider, onderaannemers en leveranciers. Je start het 
voortraject op en begeleidt het volledige bouwproces tot het einde. 
Je kijkt erop toe dat alle gemaakte afspraken met de aannemer en 
klant uitgevoerd worden. 

Interesse? Bezorg ons dan je cv en motivatiebrief via john.lenaers@group-gl.be.

Profiel
• Je bent communicatief en hebt 

ervaring in het opvolgen van 
woningbouwprojecten. 

• Je hebt een relevant diploma.
• Je houdt van zelfstandig werken 

en neemt vaak initiatief.
• Je kunt goed met mensen 

overweg, zowel met klanten 
als met onderaannemers.

Aanbod
• Je komt terecht in een stabiel 

familiebedrijf.
• Een functie met autonomie en 

verantwoordelijkheid, ruimte 
voor initiatief.

• Een salarispakket met 
bedrijfswagen en extralegale 
voordelen.

Word jij gelukkig van de geur van heerlijk vers brood? 
Help jij graag klanten met een spontane glimlach?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
 

Ons aanbod: 
· Je kan onmiddellijk beginnen

· Werken in een tof team met veel actief klantencontact
· Een correcte verloning

· Zondag gesloten.
· Flexicontract

· 24 uren per week 

Plaats tewerkstelling: PATISSERIE COOLS | Kapelstraat 27 3500 HASSELT
011223931 | info@coolshasselt.be

Het lokaal bestuur van Zutendaal gaat over tot de aanwer-
ving, met aanleg van een werfreserve, van een (m/v/x)

Polyvalent arbeider 
D1-D3 - contractueel - voltijds - onbepaalde duur
Je zorgt ervoor dat de burgers en het personeel van de 
gemeente kunnen gebruikmaken van een verzorgde, veilige, 
groene en duurzame gemeentelijke infrastructuur. Je voert 
kleine werken uit aan het wegennet, de gebouwen en de 
natuur. Je bent met andere woorden een multifunctioneel 
talent, een goede klusjesman. Je bent ook bereid om, indien 
nodig, tijdelijk andere taken op te nemen binnen de technische 
dienst. Je moet wel een geldig rijbewijs B hebben.

Interesse? Stuur je kandidatuur, samen met je cv en een kopie 
van je diploma, ten laatste op 20 juli 2021 om 12.00 uur naar 
personeelsdienst@zutendaal.be. De datum van de mail geldt 
als bewijs. Personen met een geldige kandidatuur worden 
uitgenodigd voor een aanwervingsexamen. Het mondelinge 
examen vindt plaats op 5 augustus 2021. De geslaagden 
worden op 10 augustus 2021 uitgenodigd voor het praktische 
examen. Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, de 
functiebeschrijving en het examenprogramma vind je op  
www.zutendaal.be of bij de personeelsdienst 
(personeelsdienst@zutendaal.be – 089 62 94 43).

Het groenste snoepje van Vlaanderen

TECHNIEKER ELEKTRICITEIT
Jobinhoud
• Infrastructurele werken
• Herstellingen en preventief onderhoud
•  Beheer technische installaties; zoals telefonie,  

toegangscontrole, branddetectie, ..

Profiel
•  Studies in de richting elektriciteit, elektronica of  

gelijkgesteld door ervaring
•  Ervaring in laagspannings- en/of zwakstroominstallaties
•  Bekend met het AREI
•  Zelfstandig, nauwkeurig en georganiseerd werken met 

oog voor veiligheid
•  Hecht belang aan teamspirit

Meer weten?  
Bel Marc Meers,  
diensthoofd technische dienst (089/509070) of kijk op  
www.mc-st-jozef.be

Solliciteren kan tot 8 juli: sollicitatie@mc-st-jozef.be

Psychiatrisch ziekenhuis 
Munsterbilzen

Maatschappelijk
werker

Dienst 
Bewonerszaken 
zoekt collega 

Cordium is een dynamische 
en groeiende organisatie in 
Hasselt die instaat voor 
het bouwen en beheren 
van sociale woningen in 
5 Limburgse gemeenten. 
Met een groot hart voor 
onze bewoners besteden 
we veel aandacht aan een 
laagdrempelige en correcte 
dienstverlening.

met bachelor Sociaal Werk

Ga naar www.cordium.be/nl/vacatures en 
solliciteer voor 16 juli 2021 via jobs@cordium.be.

Bekijk de volledige 
jobinhoud online.

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



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

DESKUNDIGE OMGEVINGSVERGUNNING 
VOLTIJDS CONTRACT (ON)BEPAALDE DUUR – GRAAD Bv
solliciteren t.e.m. 18 juli 2021
Stad Genk zet al jaren maximaal in op een goede ruimtelijke ordening met 
toenemende aandacht voor vernieuwing en duurzaamheid. Stad Genk wilt verder 
groeien als een bruisende stad waar het aangenaam is om te wonen, te werken en 
te recreëren. Omgevingsvergunningen zijn een van de bouwstenen om deze ambitie 
waar te maken.
Wil je samen met meer dan 1200 collega’s meebouwen aan onze Organisatie met 
Impact en mee het verschil maken voor de Genkenaar? Ben je vooruitstrevend 
en durf je nieuwe uitdagingen aan te gaan? Genk is een moderne centrumstad in 
volle ontplooiing en voortdurend op zoek naar medewerkers die hun talenten en 
capaciteiten op de juiste plaats willen inzetten en zo het beste van zichzelf willen 
geven. Als deskundige omgevingsvergunning krijg je de unieke kans om Genk verder 
vorm te geven. Er zijn nog tal van ruimtelijke uitdagingen in de stad waarbinnen je 
jouw deskundigheid verder kan ontplooien.

DE UITDAGING
Wil je meebouwen aan de goede 
ruimtelijke ordening van de stad Genk? 
Zie je de begeleiding van projectont-
wikkelaars, bouwheren en architecten 
in het traject naar een omgevings-
vergunning als een uitdaging?
Als deskundige omgevingsvergunning 
heb je een sleutelrol binnen de advi-
sering van omgevingsvergunnings-
aanvragen.
Je werkt binnen de afdeling Om-
gevingsvergunning en Handhaving 
en komt terecht in een goed samen-
hangend en gemotiveerd team.

DE PERFECTE MATCH
• Je behaalde een functiegericht 

bachelordiploma of een algemeen 
bachelordiploma met ten minste 4 jaar 
relevante ervaring.

• Je bent gedreven en gebeten om 
bouwprojecten onder de loep te 
nemen en te adviseren.

• Je hebt een sterk ruimtelijk inzicht.
• Je bent een vlotte communicator. 
• Je werkt gestructureerd en procedure-

matig.
• Je werkt probleemoplossend.
• Je bent discreet en betrouwbaar.

Gezocht: cult(uur)figuur 
voor de Bilzerse jeugd

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:

JEUGDWERKER
Graad Cv – voltijds – contractueel

Profiel Vanuit je passie voor jeugd, je feeling met de 
doelgroep en een hands-onmentaliteit weet je 
een divers jeugdcultuuraanbod uit te bouwen 
voor jongeren in Bilzen. Je bent de drijvende 
kracht van jeugdcentrum de Bilding en je zet je 
schouders onder initiatieven zoals laBo3740. 

 Je weet mensen te verbinden en te enthousias-
meren, ook via de geschreven en digitale weg. 
Technische taken (i.f.v. het jeugdcentrum en 
de jeugduitleendienst, zoals bv. het opbouwen 
van een muziekinstallatie) horen ook bij de op-
dracht. 

Voorwaarden Je bent in het bezit van een diploma secundair 
onderwijs. Ervaring in jeugdwerk is een troef!

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

Solliciteren kan tot uiterlijk 12 juli 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.

• Werken in ploegendienst schrikt jou niet af • Je hecht belang aan hygiëne en 
veiligheid • Ervaring in de voeding en/of productie is een meerwaarde.

Aanbod: • Snelle opstart • Voltijdse stabiele tewerkstelling • Aantrekkelijk 
marktconform loon • Tewerkstelling in een dynamische werkomgeving met oog 
voor inzet en talent.

Interesse? Stuur jouw cv naar personeel@sodiko.be t.a.v. Wolfs Nadine,
Sodiko NV, Demerstraat 9, 3590 Diepenbeek.

www.sodiko.be

Sodiko is gespecialiseerd in de productie van 
alcoholische en niet-alcoholische dranken in 
glazen flessen. Het enorm brede gamma reikt 
van fruitsappen 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.

Technische operatoren/operatoren

Allround productiemedewerkers

Medewerker in de bereiding

Storingstechnieker/onderhoudstechnieker

Heftruckchauffeurs

Administrator operations

Heb je zin om samen met ons te groeien? Wij werven aan:

Meer info?
www.balen.be/vacatures

Afdelingshoofd Omgeving & 
Openbaar Domein
onbepaalde duur • contractueel • niveau A4a-A4b • voltijds
Ben jij een gedreven iemand met managementkwaliteiten die zin heeft in een uitdaging? Heb 
je goesting om samen met onze inhoudelijke experten de afdeling Omgeving en Openbaar 
Domein aan te sturen en richting te geven voor de toekomst? Zie je het zitten om als lid van het 
managementteam onze organisatie mee vorm te geven? Spreekt een gevarieerd takenpakket 
met verantwoordelijkheid je aan?

Stel je dan kandidaat voor deze functie en misschien word jij onze nieuwe collega!

Lokaal Bestuur Balen is op zoek naar:

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


