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

VIJF TIPS OM TE DECONNECTEREN

Voor velen onder ons is de behoefte aan vakantie na al die coronamaanden sterker 
dan ooit. Maar het is natuurlijk pas echt vakantie als je echt relaxt en dus zoveel 
mogelijk ‘deconnecteert’.

1. BEREID JE AFWEZIGHEID VOOR
Tijdens de laatste dagen voor je verlof lijkt het 
alsof alle werk ineens op je afkomt. “Neem de tijd 
om een zo volledig mogelijk to-dolijstje te maken”, 
suggereert Els Van Der Veken, director bij Walters 
People België. “Begin met de belangrijkste zaken 
en laat de dingen die minder dringend zijn weg of 
zet ze onderaan. Dat brengt rust in je hoofd”, vindt 
ze. “Doorstreep de zaken die afgehandeld zijn en 
bezorg je collega’s een overzichtje vóór je vertrekt.”
Ook Isabelle Boets, preventieadviseur psycho- 
sociale aspecten bij Idewe, pleit om je afwezigheid 
zo goed mogelijk voor te bereiden. “Zorg voor over-
drachten, schakel back-ups in waar nodig en voor-
zie voor en na je vakantie een momentje om af te 
ronden en bij te benen”, raadt ze aan. “Dit kan je 
bijvoorbeeld doen door je out of office al iets vroe-
ger in te schakelen, of ook na je verlof nog even 
aan te laten staan.”

2. KNIJP ER LANG GENOEG 
TUSSENUIT
Veel mensen spreiden hun verlof zoveel mogelijk. 
Maar vaak is één langere periode beter om echt uit 
te rusten, oordeelt Isabelle Boets. “Hoewel ieder-
een anders in elkaar zit en z’n eigen keuzes maakt, 

heb je doorgaans toch drie weken nodig om er 
helemaal tussenuit te zijn”, stelt ze. “Die tijd heb 
je nodig om jezelf mentaal en fysiek los te kop-
pelen van je werk en alle kopzorgen die daarmee 
gepaard gaan.”
 
3. BEPAAL HOE BEREIKBAAR 
JE WIL ZIJN
Ongeveer de helft van de Belgen sluit werken op 
vakantie uit, blijkt uit onderzoek van SD Worx. De 
andere helft dus niet. “Durf hier afspraken over te 
maken met je leidinggevende en collega’s. Als het 
niet nodig is om gecontacteerd te worden tijdens 
je verlof – en ik hoop oprecht van niet – dan is het 
key dat iedereen dat respecteert”, meent Boets, die 
aangeeft om jezelf óók te houden aan de afspra-
ken die je met jezelf en je collega’s hebt gemaakt. 
“Deze tip geldt overigens ook voor privégroepjes 
met collega’s. Wel of geen vakantiekiekjes of chit 
chat delen? Jij beslist, en idealiter bespreek je dat 
open met je team.”
Ook Els Van Der Veken wijst op de nood aan af-
spraken “Helaas is het binnen sommige functies 
nodig om ook tijdens de verlofperiode bereikbaar 
te blijven. Maar dat hoeft uiteraard niet voor alles 
en voor iedereen”, weet ze. “Vertel je collega’s in 

welke gevallen en op welke manier ze je eventueel 
mogen storen voor vragen of informatie. Heb je dat 
liefst op één vast moment per dag? En mogen ze 
dat doen via de telefoon, of liever per e-mail?”

4. DRAAI DE KNOP OM 
Vakantie is loslaten. Het gaat tenslotte om vakan-
tie, aldus Els Van Der Veken. “Met een goede voor-
bereiding en duidelijke communicatie is iedereen 
tijdelijk vervangbaar”, benadrukt ze. “Een goeie 
planning geeft je rust en zorgt ervoor dat je met 
een gerust hart kan vertrekken op die welverdien-
de vakantie.”

5. HAAL UIT JE VAKANTIE 
WAT JE ERUIT WIL HALEN
Ook wat je tijdens je verlof doet, bepaalt in wel-
ke mate je deconnecteert. “Zo kan je aan de start 
van je verlof voor jezelf opsommen wat je graag 
gedaan wil hebben voor een geslaagde vakantie”, 
suggereert Boets. Want er bestaat ook een lijst-
je voor op verlof. “Door daar een concreet beeld 
van te maken, en het eventueel ergens te noteren, 
vergroot je de kans dat je het deze keer wél doet.”

William Visterin 

In alle rust met vakantie

“Doorgaans heb
je toch drie weken

vakantie nodig 
om er helemaal
tussenuit te zijn”

Isabelle Boets 
van Idewe
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Project Manager (Antwerpen)
Een teamplayer met excellente communicatieve  
en planmatige vaardigheden

Bedrijfsinfo: Coopman Orona nv bestaat sinds de jaren 60  
en werd in 2010 overgenomen door het Spaanse Orona.  
Coopman Orona nv is gespecialiseerd in de installatie en het 
onderhoud van personenliften (appartementsgebouwen, 
kantoorgebouwen), ziekenliften (woonzorgcentra, zieken- 
huizen), autoliften en goederenliften. De organisatie reali-
seert een omzet van 50 miljoen euro en telt 210 enthousiaste 
medewerkers die werken vanuit het hoofdkantoor in  
Waregem of vanuit hun vestigingen in Wemmel en Wilrijk. In 
het kader van hun groei zoeken ze een (m/v):

Functie: • Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor 
de coördinatie, opvolging en oplevering van een diversiteit aan 
nieuwbouw- en renovatieprojecten in Antwerpen. Je houdt  
rekening met de wensen en noden van de klant, het tijdsbestek, 
de veiligheidsvoorschriften, het vooropgestelde budget en de 
beschikbare middelen • Je coördineert de taakverdeling, timing 
en opvolging van de werken van de teamleaders, monteurs 
en onderaannemers. Je grijpt proactief in bij technische pro- 
blemen • Je fungeert als spilfiguur en centraal aanspreekpunt 
voor alle betrokken partijen zowel intern als op de bouwplaats, 
gaande van aannemers, eindklanten tot architecten • Je woont 
de nodige werfvergaderingen bij om de vorderingen nauw-
gezet op te volgen en bij te sturen waar nodig.

Profiel: • Je genoot een hogere opleiding, idealiter in elek-
tromechanica, en beschikt over een relevante projectmatige 
ervaring in een technische omgeving • Je bent communicatief 
sterk en weet een uitstekende relatie uit te bouwen, zowel 
intern met jouw collega’s als met externe partijen (eindklant, 
aannemers,…) • Je beschikt over bewezen organisatie- en 
coördinatietalent en werkt nauwkeurig en gestructureerd  
• Je drukt je perfect uit in het Nederlands en hebt eveneens 
een goede kennis van het Engels • Je woont in de regio Antwer-
pen of op haalbare afstand.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solli- 
citeer online. Vragen? Contacteer Delphine Le Roy op  
+32 9 242 53 87.
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Young Graduate 

Bedrijfsinfo: Hudson is een full-service HR-advies- 
bureau met bijna 40 jaar ervaring op de teller. Wij zijn  
een integere en loyale HR-partner en zetten onze ex-
pertise en oplossingen in om mensen en organisaties 
steeds verder te helpen. 

• Weet je dat Hudson pas afgestudeerden kansen 
 biedt om een loopbaan uit te bouwen in HR- 
 consultancy?

• Maak jij graag het verschil voor klanten en  
 collega’s?

• Wil je deel uitmaken van een succesvol team  
 collega’s die respectvol met elkaar samen- 
 werken?

• Wil jij graag leren van professionals die jou on  
 the job opleiden?

• Wil je opleidingen volgen om jezelf te ontwikke- 
 len tot een generieke HR-professional?

Profiel: • Je hebt een universitair diploma en wil je 
oriënteren naar een job binnen HR • Je drukt je vlot uit 
in het Nederlands en kennis van het Frans en/of Engels 
is een sterke troef • Je wil graag jouw potentieel binnen  
de dynamische omgeving van Hudson ontplooien  
• Je combineert een servicegerichte ingesteldheid 
met een gezonde commerciële drive en resultaat- 
gerichtheid. 
Aanbod: • Je werkt autonoom en krijgt veel ruimte 
om initiatief te nemen, je hebt impact. Je komt 
terecht in een dynamisch team en werkt in een 
familiale sfeer van vertrouwen en collegialiteit 
• Je doorloopt een individueel groeitraject op jouw  
eigen tempo en op maat van wie je bent.

Er is altijd een goede reden om te kiezen voor de 
HR-marktleider. Stuur ons je CV via HRCareers@
hudsonsolutions.com en we verwelkomen je 
graag om kennis te maken. Meer informatie via 
Liesje Nica, HR Officer, via +32 9 242 54 09.

Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
 w

er
vin

g 
en

 se
le

ct
ie

 V
G 

20
6/

B-
BH

G 
B-

AA
04

.0
08

 W
.R

S.
98

 • 
lid

 va
n 

Fe
de

rg
on

Project Engineer
Gedreven bouwkundig ingenieur met commerciële feeling

Bedrijfsinfo: Schöck België is marktleider op het vlak van 
verankeringssystemen en wapeningstechniek voor prefab-
producenten en bouwaannemers en staat in voor zowel verkoop, 
engineering alsook technische ondersteuning. Het bedrijf, 
gelegen te Gentbrugge, maakt als verkoopkantoor deel uit van 
de internationale en familiale groep Schöck Bauteile (hoofdzetel 
in Duitsland). Onder het motto “Samen bouwen aan morgen” 
blijft het bedrijf met een team van 13 medewerkers inzetten op 
verdere groei en productinnovatie. In het kader van verdere groei-
perspectieven, wil men het team versterken met een (m/v): 

Functie: • Je maakt deel uit van het engineeringteam en bent 
verantwoordelijk voor de calculatie en het technisch opvolgen 
van projecten • Je staat in voor het technisch uitwerken en be-
geleiden van complexe projectaanvragen en opdrachten. Je be-
paalt en berekent de producten voor bouwprojecten • Je verwerkt 
de binnenkomende vragen van klanten tot een Schöck-oplos-
sing: je doet de calculatie, werkt een technisch dossier en of-
ferte uit • Je geeft technisch advies over de producten en de uit-
werking van projecten aan ingenieurs, architecten, aannemers 
en prefabrikanten • Je ondersteunt de verkoopadministratie en 
coördineert het off ertebestand • Je werkt nauw samen met je 
collega’s: product engineer, administratief medewerkers, enz. 
• Je denkt en werkt mee aan de ontwikkeling van tools voor de 
afdeling techniek • Je rapporteert aan de manager engineering.
Profi el: • Je bent Industrieel Ingenieur Bouwkunde of bent gelijk-
waardig door ervaring • Ben je pas afgestudeerd en op zoek 
naar je eerste boeiende uitdaging? Dan voorziet Schöck in 

de nodige opleiding en een inwerkperiode • Beschik je reeds 
over een degelijke werkervaring? Dan ben je na een inwerk-
periode direct inzetbaar • Basiskennis Autocad is een must
• Je slaagt erin plannen te lezen • Je hebt een vloeiende kennis 
van het Nederlands en een goede kennis van het Frans. 
Aanbod: • Een jong, dynamisch en groeiend bedrijf dat markt-
leider is in een nichemarkt • Deel uitmaken van een hecht team 
met korte communicatielijnen in een collegiale en informele 
werksfeer • De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en bij te 
scholen met ruimte voor doorgroeimogelijkheden • Een moti-
verend salarispakket in lijn met je ervaring.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Annelies Vanderbauwhede 
op +32 9 243 89 52.



AB Advisors bv is een fiscaal 
advieskantoor, met nationale en 
internationale praktijk in diverse 
belastingmateries gaande van 
inkomstenbelastingen over 
vennootschapsbelasting naar btw en 
estateplanning, voor multinationals, 
middelgrote bedrijven en HNWI’s. 
Wij zoeken voor onmiddellijke 
indiensttreding:

FISCAAL MEDEWERKER
(directe belastingen). Deze functie is voltijds.

Als medewerker sta je samen met de partners en collega’s voor 
onze klanten in voor het vervullen van fiscale en juridische 
verplichtingen, het begeleiden van contacten met diverse 
overheden en ondersteuning bij advisering. Je behaalde een 
bachelor in een juridische of economische richting, beschikt 
over goede sociale contactvaardigheden en een goede kennis 
van Engels en Frans. Je kan zelfstandig werken en kan initiatief 
nemen. Wij bieden een vaste betrekking met een competitief 
salarispakket.

Interesse?
Stuur je gemotiveerde reactie met cv t.a.v. fk@abadvisors.eu.

Van Putlei 1  |  2018 Antwerpen
www.abbelgium.eu

De kennismaking
Control and Protection (C&P) in 
Wilrijk is distributiepartner voor 
hard- en software voor industriële 
automatisatie en voor elektrische 
meet- en testapparatuur. Daarnaast 
bieden ze hun klanten de nodige 
support en service na installatie. 
Met een gedreven team van 
7 medewerkers realiseren ze 
vandaag een omzet van iets meer 
dan 3 miljoen euro. Ze leveren 
oplossingen aan grote industriële 
klanten zoals Atlas Copco, Arcelor 
Mittal, Carmeuse, Fluvius, Enexis … 
C&P bestaat al 40 jaar en maakt 
samen met de zusterbedrijven 
KBS Systems, CPA en CP Solutions 
deel uit van de holding Conprosys.
Group. Om de verdere groei en 
professionalisering van zowel C&P 
als de holding te versterken, zijn wij 
vandaag op zoek naar een: 

www.control-protection.be

BEDRIJFSLEIDER - CFO
Sterke financemanager met achtergrond in algemeen management
De uitdaging: • Initieel zal je focussen op de rol van bedrijfsleider van C&P en neem je 
aanvullend de functie van CFO binnen de holding op jou. Naarmate de groep groeit, zal de 
klemtoon komen te liggen op de rol van CFO • Als bedrijfsleider van C&P bepaal je in overleg met 
de directie van de holding de visie en de strategische doelstellingen, die je autonoom kan 
realiseren • Inventariseren, doorlichten en optimaliseren van de processen • (Verdere) uitbouw 
van een interne structuur en formele overlegstructuur • Opstellen van een commercieel plan en 
vertalen naar concrete salesactiviteiten • Als CFO binnen Conprosys.Group ben je verantwoor-
delijk voor de financiële strategie van de holding en van de groepsbedrijven • Waken over de 
winstgevendheid van de groepsbedrijven, samen met de group controller • Nauwe samen-
werking met de directeur van CP Solutions om synergieën te maximaliseren • Sparringpartner 
van de CEO bij strategische projecten (investeringen, overnames …)

De perfecte match: • Stevige financiële basis en een 8-tal jaar relevante ervaring in een 
businesscontext • Je komt net op kruissnelheid in je loopbaan en bent klaar om de komende 
jaren met 200% toewijding te bouwen aan de groei van C&P en Conprosys.Group • Een flinke 
portie daadkracht, ambitie en kritische zin • Een sterke peoplemanager met hoog EQ • Affiniteit 
met de business van C&P en een goede kennis van het Engels en Frans 

Het aanbod: • Boeiende operationele en strategische uitdagingen, lokaal en internationaal 
• Steunend op een mooie basis, een effectieve impact leveren op een veelbelovend groeiverhaal  
• Deel uitmaken van een gemotiveerd, ambitieus team van harde werkers die met een positieve 
blik naar de toekomst kijken • Uitgebreid, aantrekkelijk salarispakket

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.

Iedereen zet welzijn bovenaan

Enerzijds is er de HR Barometer, een onderzoek van 
Hudson en Vlerick Business School, bij de HR-verant-
woordelijken van de Bel 20-bedrijven en de tweehon-
derd grootste Belgische werkgevers in termen van 
aantal werknemers. 104 organisaties namen deel aan 
de studie. Well-being krijgt bij hen (voor het eerst) de 
hoogste prioriteit, gevolgd door nieuwe manieren van 
werken en digitale transformatie.
Ook kleine bedrijven zien de trend, blijkt uit een rond-
vraag van Securex en Profacts bij vijfhonderd kmo’s. 

Hierin scoort welzijn (veiligheid en mentale en fysieke 
gezondheid) hoger dan rekrutering en hoger dan de 
algemene prestaties van het bedrijf.
In een derde, eerder uitgevoerde, studie van de 
UGent bij 3.500 Vlamingen eindigt welzijn eveneens 
bovenaan. Het voert de lijst van thema’s aan die 
Vlamingen vooropstellen als het om hun werk gaat.
90 procent van de respondenten vindt welzijn
belangrijk, belangrijker zelfs dan pensioenen en 
werkbaar werk.  (WiVi)

Zowel bedrijven – groot en klein – als individuen stippen welzijn op het werk aan
als dé prioriteit. Dat blijkt uit drie recente studies in ons land.

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

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

Te veel last van je Ludo? 
Surf naar Jobat.be en 
vind een job die écht bij je past
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Jobadvertenties vind je zowel 
in dit weekendkatern als elke 
werkdag verspreid in je krant. 
En natuurlijk op Jobat.be.                  

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

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

Check onze beurskalender! 



Bezoek onze jobsite: www.careers.alvancealuminiumduffel.be

ALVANCE

GEZOCHT: 50 OPERATOREN EN 
TECHNISCHE PROFIELEN.
Wij zijn op zoek naar operatoren en verschillende technische profielen voor onze vestiging 
in Duffel. ALVANCE is gespecialiseerd in hoogwaardige aluminium walsproducten voor de 
automobielsector en architectuur.

Het Wit-Gele Kruis 
van Vlaanderen 
werft aan

Verpleegkundig stafmedewerker
VOLTIJDSE FUNCTIE VAN ONBEPAALDE DUUR
Je bent verantwoordelijk voor beleidsvoorbereidend studiewerk en 
deelname aan diverse overlegorganen om standpunten en visies uit 
te werken en te verdedigen als vertegenwoordiger van de Wit-Gele 
Kruisverenigingen.

Coördinator audit & finance
VOLTIJDSE FUNCTIE VAN ONBEPAALDE DUUR 
Vanuit jouw eigen risicoanalyse, en vanuit opdrachten van het Intern 
Auditcomité, ben je verantwoordelijk om een auditplan op te stellen en 
coördineer je de uitvoering ervan. Je werkt mee aan financiële processen 
en analyses die benchmarking en kennisdeling tussen de verschillende 
entiteiten mogelijk maken.

Solliciteer nu op jouwstijl.be

De Dageraad is een maatwerkbedrijf in Kontich dat een 60-tal medewerkers in een 
familiale sfeer tewerkstelt.  Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een 
enthousiaste werkleider/preventieadviseur, die als geen ander weet hoe een arbeids-
plaats te organiseren, een team weet te motiveren en dit in een veilige omgeving.

Wij bieden een voltijdse vaste job tegen een marktconform loon, eindejaarspremie, 
septemberpremie, eco-cheques, 6 ADV-dagen, extra verlofdagen vanaf 35 jaar.

Stuur je cv en motivatiebrief naar Stefan Schepers personeelsdienst@de-dageraad.be

WERKLEIDER/PREVENTIEADVISEUR

Volgende halte: werken bij Keolis
Heb je een rijbewijs D? 

Solliciteer voor buschauffeur bij Keolis.
We zoeken chauffeurs voor schoolbus, autocar en 
openbaar vervoer, maar ook mecaniciens en planners.

Als grooAls grootste private busbedrijf in België staan we voor 
kwalitatief en duurzaam vervoer en een job in de buurt. 

Ontdek alle vacatures in Vlaanderen en solliciteer op 

JOBS.KEOLIS.BE

Bezoek onze jobsite: www.careers.alvancealuminiumduffel.be

ALVANCE

GEZOCHT: 50 OPERATOREN EN 
TECHNISCHE PROFIELEN.
Wij zijn op zoek naar operatoren en verschillende technische profielen voor onze vestiging 
in Duffel. ALVANCE is gespecialiseerd in hoogwaardige aluminium walsproducten voor de 
automobielsector en architectuur.

Het Wit-Gele Kruis 
van Vlaanderen 
werft aan

Verpleegkundig stafmedewerker
VOLTIJDSE FUNCTIE VAN ONBEPAALDE DUUR
Je bent verantwoordelijk voor beleidsvoorbereidend studiewerk en 
deelname aan diverse overlegorganen om standpunten en visies uit 
te werken en te verdedigen als vertegenwoordiger van de Wit-Gele 
Kruisverenigingen.

Coördinator audit & finance
VOLTIJDSE FUNCTIE VAN ONBEPAALDE DUUR 
Vanuit jouw eigen risicoanalyse, en vanuit opdrachten van het Intern 
Auditcomité, ben je verantwoordelijk om een auditplan op te stellen en 
coördineer je de uitvoering ervan. Je werkt mee aan financiële processen 
en analyses die benchmarking en kennisdeling tussen de verschillende 
entiteiten mogelijk maken.

Solliciteer nu op jouwstijl.be

De Dageraad is een maatwerkbedrijf in Kontich dat een 60-tal medewerkers in een 
familiale sfeer tewerkstelt.  Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een 
enthousiaste werkleider/preventieadviseur, die als geen ander weet hoe een arbeids-
plaats te organiseren, een team weet te motiveren en dit in een veilige omgeving.

Wij bieden een voltijdse vaste job tegen een marktconform loon, eindejaarspremie, 
septemberpremie, eco-cheques, 6 ADV-dagen, extra verlofdagen vanaf 35 jaar.

Stuur je cv en motivatiebrief naar Stefan Schepers personeelsdienst@de-dageraad.be

WERKLEIDER/PREVENTIEADVISEUR

Volgende halte: werken bij Keolis
Heb je een rijbewijs D? 

Solliciteer voor buschauffeur bij Keolis.
We zoeken chauffeurs voor schoolbus, autocar en 
openbaar vervoer, maar ook mecaniciens en planners.

Als grooAls grootste private busbedrijf in België staan we voor 
kwalitatief en duurzaam vervoer en een job in de buurt. 

Ontdek alle vacatures in Vlaanderen en solliciteer op 

JOBS.KEOLIS.BE

Bezoek onze jobsite: www.careers.alvancealuminiumduffel.be

ALVANCE

GEZOCHT: 50 OPERATOREN EN 
TECHNISCHE PROFIELEN.
Wij zijn op zoek naar operatoren en verschillende technische profielen voor onze vestiging 
in Duffel. ALVANCE is gespecialiseerd in hoogwaardige aluminium walsproducten voor de 
automobielsector en architectuur.

Het Wit-Gele Kruis 
van Vlaanderen 
werft aan

Verpleegkundig stafmedewerker
VOLTIJDSE FUNCTIE VAN ONBEPAALDE DUUR
Je bent verantwoordelijk voor beleidsvoorbereidend studiewerk en 
deelname aan diverse overlegorganen om standpunten en visies uit 
te werken en te verdedigen als vertegenwoordiger van de Wit-Gele 
Kruisverenigingen.

Coördinator audit & finance
VOLTIJDSE FUNCTIE VAN ONBEPAALDE DUUR 
Vanuit jouw eigen risicoanalyse, en vanuit opdrachten van het Intern 
Auditcomité, ben je verantwoordelijk om een auditplan op te stellen en 
coördineer je de uitvoering ervan. Je werkt mee aan financiële processen 
en analyses die benchmarking en kennisdeling tussen de verschillende 
entiteiten mogelijk maken.

Solliciteer nu op jouwstijl.be

De Dageraad is een maatwerkbedrijf in Kontich dat een 60-tal medewerkers in een 
familiale sfeer tewerkstelt.  Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een 
enthousiaste werkleider/preventieadviseur, die als geen ander weet hoe een arbeids-
plaats te organiseren, een team weet te motiveren en dit in een veilige omgeving.

Wij bieden een voltijdse vaste job tegen een marktconform loon, eindejaarspremie, 
septemberpremie, eco-cheques, 6 ADV-dagen, extra verlofdagen vanaf 35 jaar.

Stuur je cv en motivatiebrief naar Stefan Schepers personeelsdienst@de-dageraad.be

WERKLEIDER/PREVENTIEADVISEUR

Volgende halte: werken bij Keolis
Heb je een rijbewijs D? 

Solliciteer voor buschauffeur bij Keolis.
We zoeken chauffeurs voor schoolbus, autocar en 
openbaar vervoer, maar ook mecaniciens en planners.

Als grooAls grootste private busbedrijf in België staan we voor 
kwalitatief en duurzaam vervoer en een job in de buurt. 

Ontdek alle vacatures in Vlaanderen en solliciteer op 

JOBS.KEOLIS.BE

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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Project Manager (Antwerpen)
Een teamplayer met excellente communicatieve  
en planmatige vaardigheden

Bedrijfsinfo: Coopman Orona nv bestaat sinds de jaren 60 
en werd in 2010 overgenomen door het Spaanse Orona. 
Coopman Orona nv is gespecialiseerd in de installatie en het 
onderhoud van personenliften (appartementsgebouwen, 
kantoorgebouwen), ziekenliften (woonzorgcentra, zieken-
huizen), autoliften en goederenliften. De organisatie reali-
seert een omzet van 50 miljoen euro en telt 210 enthousiaste
medewerkers die werken vanuit het hoofdkantoor in
Waregem of vanuit hun vestigingen in Wemmel en Wilrijk. In 
het kader van hun groei zoeken ze een (m/v):

Functie: • Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor 
de coördinatie, opvolging en oplevering van een diversiteit aan 
nieuwbouw- en renovatieprojecten in Antwerpen. Je houdt 
rekening met de wensen en noden van de klant, het tijdsbestek, 
de veiligheidsvoorschriften, het vooropgestelde budget en de 
beschikbare middelen • Je coördineert de taakverdeling, timing 
en opvolging van de werken van de teamleaders, monteurs 
en onderaannemers. Je grijpt proactief in bij technische pro-
blemen • Je fungeert als spilfiguur en centraal aanspreekpunt 
voor alle betrokken partijen zowel intern als op de bouwplaats, 
gaande van aannemers, eindklanten tot architecten • Je woont 
de nodige werfvergaderingen bij om de vorderingen nauw-
gezet op te volgen en bij te sturen waar nodig.

Profiel: • Je genoot een hogere opleiding, idealiter in elek-
tromechanica, en beschikt over een relevante projectmatige 
ervaring in een technische omgeving • Je bent communicatief 
sterk en weet een uitstekende relatie uit te bouwen, zowel 
intern met jouw collega’s als met externe partijen (eindklant, 
aannemers,…) • Je beschikt over bewezen organisatie- en 
coördinatietalent en werkt nauwkeurig en gestructureerd 
• Je drukt je perfect uit in het Nederlands en hebt eveneens 
een goede kennis van het Engels • Je woont in de regio Antwer-
pen of op haalbare afstand.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solli-
citeer online. Vragen? Contacteer Delphine Le Roy op 
+32 9 242 53 87.

Hoofd dienst Tandzorg
deeltijdse opdracht (75 of 80 %)

KMSL vzw is een organisaties actief in de 
gezondheids- en welzijnszorg in de regio 
Turnhout-Mechelen. We zijn actief in de 
sector voor personen met een beperking, 
de revalidatiesector, de eerstelijnszorg en 
leerlingenbegeleiding. Wij beheren Muylen-
berg en Revinah te Turnhout, Carrewiel 
met vestigingen te Turnhout, Mechelen en 
Laakdal, het Vrij CLB Kempen en een dienst 
Tandzorg met kabinetten in de Kempense 
regio

Wij zijn op zoek naar een:

Sollicitatie via mail aan 
steven.oosters@kmsl.be 

Vragen over deze functie via bovenstaande 
mail of telefonisch 0473 84 23 17

ERP system consultant
Lodder Software is de grootste softwareleverancier 
voor de brandstofhandel in Nederland met vestigingen 
in België en Duitsland. En we hebben de ambitie om 
verder te groeien in Europa. Je vindt bij Lodder dan 
ook een prettige, uitdagende werkomgeving 
in een bloeiend bedrijf. Er zijn volop 
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen 
en we spreken al je talenten aan.

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

De snelste weg 
naar een job in  
de publieke of 

non-profit sector.

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!
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Project Manager (Antwerpen)
Een teamplayer met excellente communicatieve  
en planmatige vaardigheden

Bedrijfsinfo: Coopman Orona nv bestaat sinds de jaren 60 
en werd in 2010 overgenomen door het Spaanse Orona. 
Coopman Orona nv is gespecialiseerd in de installatie en het 
onderhoud van personenliften (appartementsgebouwen, 
kantoorgebouwen), ziekenliften (woonzorgcentra, zieken-
huizen), autoliften en goederenliften. De organisatie reali-
seert een omzet van 50 miljoen euro en telt 210 enthousiaste
medewerkers die werken vanuit het hoofdkantoor in
Waregem of vanuit hun vestigingen in Wemmel en Wilrijk. In 
het kader van hun groei zoeken ze een (m/v):

Functie: • Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor 
de coördinatie, opvolging en oplevering van een diversiteit aan 
nieuwbouw- en renovatieprojecten in Antwerpen. Je houdt 
rekening met de wensen en noden van de klant, het tijdsbestek, 
de veiligheidsvoorschriften, het vooropgestelde budget en de 
beschikbare middelen • Je coördineert de taakverdeling, timing 
en opvolging van de werken van de teamleaders, monteurs 
en onderaannemers. Je grijpt proactief in bij technische pro-
blemen • Je fungeert als spilfiguur en centraal aanspreekpunt 
voor alle betrokken partijen zowel intern als op de bouwplaats, 
gaande van aannemers, eindklanten tot architecten • Je woont 
de nodige werfvergaderingen bij om de vorderingen nauw-
gezet op te volgen en bij te sturen waar nodig.

Profiel: • Je genoot een hogere opleiding, idealiter in elek-
tromechanica, en beschikt over een relevante projectmatige 
ervaring in een technische omgeving • Je bent communicatief 
sterk en weet een uitstekende relatie uit te bouwen, zowel 
intern met jouw collega’s als met externe partijen (eindklant, 
aannemers,…) • Je beschikt over bewezen organisatie- en 
coördinatietalent en werkt nauwkeurig en gestructureerd 
• Je drukt je perfect uit in het Nederlands en hebt eveneens 
een goede kennis van het Engels • Je woont in de regio Antwer-
pen of op haalbare afstand.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solli-
citeer online. Vragen? Contacteer Delphine Le Roy op 
+32 9 242 53 87.

Hoofd dienst Tandzorg
deeltijdse opdracht (75 of 80 %)

KMSL vzw is een organisaties actief in de 
gezondheids- en welzijnszorg in de regio 
Turnhout-Mechelen. We zijn actief in de 
sector voor personen met een beperking, 
de revalidatiesector, de eerstelijnszorg en 
leerlingenbegeleiding. Wij beheren Muylen-
berg en Revinah te Turnhout, Carrewiel 
met vestigingen te Turnhout, Mechelen en 
Laakdal, het Vrij CLB Kempen en een dienst 
Tandzorg met kabinetten in de Kempense 
regio

Wij zijn op zoek naar een:

Sollicitatie via mail aan 
steven.oosters@kmsl.be 

Vragen over deze functie via bovenstaande 
mail of telefonisch 0473 84 23 17

ERP system consultant
Lodder Software is de grootste softwareleverancier 
voor de brandstofhandel in Nederland met vestigingen 
in België en Duitsland. En we hebben de ambitie om 
verder te groeien in Europa. Je vindt bij Lodder dan 
ook een prettige, uitdagende werkomgeving 
in een bloeiend bedrijf. Er zijn volop 
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen 
en we spreken al je talenten aan.

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

De snelste weg 
naar een job in  
de publieke of 

non-profit sector.

Head of Product Design

internationale organisatie
nieuwsmerken

gebruikservaring (UX/UI)

product design-organisatie
digital UX 

meer te weten

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!

aantal werknemers. 104 organisaties namen deel aan 
de studie. Well-being krijgt bij hen (voor het eerst) de 
hoogste prioriteit, gevolgd door nieuwe manieren van 
werken en digitale transformatie.
Ook kleine bedrijven zien de trend, blijkt uit een rond-
vraag van Securex en Profacts bij vijfhonderd kmo’s. 

UGent bij 3.500 Vlamingen eindigt welzijn eveneens 
bovenaan. Het voert de lijst van thema’s aan die 
Vlamingen vooropstellen als het om hun werk gaat.
90 procent van de respondenten vindt welzijn
belangrijk, belangrijker zelfs dan pensioenen en 
werkbaar werk.  (WiVi)

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

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

Onze klant, Steuler-CTI te Gent, is al 
meer dan 30 jaar dé expert in het ontwerp, 
de engineering en de productie van 
elektrolytische cellen van polymeerbeton.
Ze staan wereldwijd bekend met 
toonaangevende merken en innovatieve
technologieën, en produceerden reeds 
meer dan 44 000 compositiebaden in meer 
dan 30 landen. Omwille van hun sterke groei 
zijn ze op zoek naar een allround (m/v):

PROJECT ENGINEER
Functie: Na een grondige opleiding zal jij als project engineer 
verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van de directie op 
operationeel en commercieel vlak. Jij bent hun rechterhand wat betreft 
werkvoorbereiding, projectcoördinatie en off ertes. Je bent de trigger 
voor de bestelling bij leveranciers, zodat de nodige materialen tijdig 
besteld kunnen worden. Voor de opvolging van de projecten sta je in 
nauw contact met de internationale klanten. Om een goed zicht te 
hebben op het verloop van de projecten, ben je regelmatig te vinden in 
de productie. Kortom, jij zorgt ervoor dat de dagdagelijkse planning en 
voorbereidingen van projecten vlot verloopt en opgevolgd wordt.

Profi el: • Je bent een echte teamplayer, daarnaast kan je ook zelfstandig
de projecten opvolgen • Je bent een goede communicator met 
technische skills • Je kan je vlot uitdrukken in het Engels • Je beschikt 
over een relevant diploma als Industrieel Ingenieur – Chemie/
Mechanica/Elektromechanica/Bouwkunde/…

Aanbod: Een uitdagende functie in een internationaal bedrijf waar een 
familiale sfeer heerst. Er wordt opleiding en ondersteuning geboden 
om ook zelf te groeien. Je kan rekenen op een aantrekkelijk loon en 
glijdende uren. Sporadisch kan er naar het buitenland gereisd worden.

Volgende halte: werken bij Keolis
Heb je een rijbewijs D? 

Solliciteer voor buschauffeur bij Keolis.
We zoeken chauffeurs voor schoolbus, autocar en 
openbaar vervoer, maar ook mecaniciens en planners.

Als grooAls grootste private busbedrijf in België staan we voor 
kwalitatief en duurzaam vervoer en een job in de buurt. 

Ontdek alle vacatures in Vlaanderen en solliciteer op 

JOBS.KEOLIS.BE

Head of Product Design

internationale organisatie
nieuwsmerken

gebruikservaring (UX/UI)

product design-organisatie
digital UX 

meer te weten

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!
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Project Engineer
Gedreven bouwkundig ingenieur met commerciële feeling

Bedrijfsinfo: Schöck België is marktleider op het vlak van 
verankeringssystemen en wapeningstechniek voor prefab-
producenten en bouwaannemers en staat in voor zowel verkoop, 
engineering alsook technische ondersteuning. Het bedrijf, 
gelegen te Gentbrugge, maakt als verkoopkantoor deel uit van 
de internationale en familiale groep Schöck Bauteile (hoofdzetel 
in Duitsland). Onder het motto “Samen bouwen aan morgen” 
blijft het bedrijf met een team van 13 medewerkers inzetten op 
verdere groei en productinnovatie. In het kader van verdere groei-
perspectieven, wil men het team versterken met een (m/v): 

Functie: • Je maakt deel uit van het engineeringteam en bent 
verantwoordelijk voor de calculatie en het technisch opvolgen 
van projecten • Je staat in voor het technisch uitwerken en be-
geleiden van complexe projectaanvragen en opdrachten. Je be-
paalt en berekent de producten voor bouwprojecten • Je verwerkt 
de binnenkomende vragen van klanten tot een Schöck-oplos-
sing: je doet de calculatie, werkt een technisch dossier en of-
ferte uit • Je geeft technisch advies over de producten en de uit-
werking van projecten aan ingenieurs, architecten, aannemers 
en prefabrikanten • Je ondersteunt de verkoopadministratie en 
coördineert het off ertebestand • Je werkt nauw samen met je 
collega’s: product engineer, administratief medewerkers, enz. 
• Je denkt en werkt mee aan de ontwikkeling van tools voor de 
afdeling techniek • Je rapporteert aan de manager engineering.
Profi el: • Je bent Industrieel Ingenieur Bouwkunde of bent gelijk-
waardig door ervaring • Ben je pas afgestudeerd en op zoek 
naar je eerste boeiende uitdaging? Dan voorziet Schöck in 

de nodige opleiding en een inwerkperiode • Beschik je reeds 
over een degelijke werkervaring? Dan ben je na een inwerk-
periode direct inzetbaar • Basiskennis Autocad is een must
• Je slaagt erin plannen te lezen • Je hebt een vloeiende kennis 
van het Nederlands en een goede kennis van het Frans. 
Aanbod: • Een jong, dynamisch en groeiend bedrijf dat markt-
leider is in een nichemarkt • Deel uitmaken van een hecht team 
met korte communicatielijnen in een collegiale en informele 
werksfeer • De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en bij te 
scholen met ruimte voor doorgroeimogelijkheden • Een moti-
verend salarispakket in lijn met je ervaring.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Annelies Vanderbauwhede 
op +32 9 243 89 52.

V-Tax zoekt nog 
5 taxichauffeurs

Wegens grote stijging van het 
werkvolume in  taxivervoer in en rond 
Gent zoekt V-Tax nog extra chauffeurs.

De werkuren omvatten ook nacht en 
weekendwerk.
Vereisten: zeer goede kennis van het 
wegennet in en rond Gent , perfecte 
kennis Nederlands , goed voorkomen , 
service gericht.

Door de overheid opgeleide regels : 
minimaal 2 jaar rijbewijs en medische 
keuring voor personenvervoer.

Solliciteren: koen@v-tax.be

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

Bedrijfsinfo: Hudson is een full-service HR-advies-
bureau met bijna 40 jaar ervaring op de teller. Wij zijn 
een integere en loyale HR-partner en zetten onze ex-
pertise en oplossingen in om mensen en organisaties 
steeds verder te helpen. 

• Weet je dat Hudson pas afgestudeerden kansen
biedt om een loopbaan uit te bouwen in HR-
consultancy?

• Maak jij graag het verschil voor klanten en 
collega’s?

• Wil je deel uitmaken van een succesvol team 
collega’s die respectvol met elkaar samen-
werken?

• Wil jij graag leren van professionals die jou on 
the job opleiden?

• Wil je opleidingen volgen om jezelf te ontwikke-
len tot een generieke HR-professional?

Profiel: • Je hebt een universitair diploma en wil je 
oriënteren naar een job binnen HR • Je drukt je vlot uit 
in het Nederlands en kennis van het Frans en/of Engels
is een sterke troef • Je wil graag jouw potentieel binnen 
de dynamische omgeving van Hudson ontplooien 
• Je combineert een servicegerichte ingesteldheid 
met een gezonde commerciële drive en resultaat-
gerichtheid. 
Aanbod: • Je werkt autonoom en krijgt veel ruimte
om initiatief te nemen, je hebt impact. Je komt 
terecht in een dynamisch team en werkt in een 
familiale sfeer van vertrouwen en collegialiteit
• Je doorloopt een individueel groeitraject op jouw 
eigen tempo en op maat van wie je bent.

Er is altijd een goede reden om te kiezen voor de 
HR-marktleider. Stuur ons je CV via HRCareers@
hudsonsolutions.com en we verwelkomen je 
graag om kennis te maken. Meer informatie via 
Liesje Nica, HR Officer, via +32 9 242 54 09.

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?



Het Wit-Gele Kruis 
van Vlaanderen 
werft aan

Verpleegkundig stafmedewerker
VOLTIJDSE FUNCTIE VAN ONBEPAALDE DUUR
Je bent verantwoordelijk voor beleidsvoorbereidend studiewerk en 
deelname aan diverse overlegorganen om standpunten en visies uit 
te werken en te verdedigen als vertegenwoordiger van de Wit-Gele 
Kruisverenigingen.

Coördinator audit & finance
VOLTIJDSE FUNCTIE VAN ONBEPAALDE DUUR 
Vanuit jouw eigen risicoanalyse, en vanuit opdrachten van het Intern 
Auditcomité, ben je verantwoordelijk om een auditplan op te stellen en 
coördineer je de uitvoering ervan. Je werkt mee aan financiële processen 
en analyses die benchmarking en kennisdeling tussen de verschillende 
entiteiten mogelijk maken.

Solliciteer nu op jouwstijl.be

AANBOD
Een uitdagende job in een stabiele werkomgeving met een aantrekkelijk loon 
en bijkomende extralegale voordelen (zoals maaltijdscheques, vakantiegeld, 
eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler en 
fi etsvergoeding) en een gunstige verlofregeling. Geslaagde kandidaten nemen we 
op in een wervingsreserve van 3 jaar.

DIENSTHOOFD TECHNISCHE UITVOERENDE DIENSTEN
voltijds • statutair • A1a-A3a 

DIENSTHOOFD PERSONEEL
voltijds • statutair • A1a-A3a 

JEUGDCONSULENT
voltijds • contractueel • B4-B5 

DESKUNDIGE MOBILITEIT
voltijds • contractueel • B1-B3

Het lokaal bestuur van Lochristi werft enkele
onmisbare pionnen in haar organisatie aan! 

INTERESSE?
Tot en met 12 augustus kan je online solliciteren via ccselect.
probisgroup.be/vacatures/ door jouw motivatiebrief en cv, een kopie 
van het gevraagde diploma, een kopie van jouw rijbewijs en een 
uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 6 maanden) te bezorgen.

Bijkomende informatie kan je terugvinden op ccselect.probisgroup.be.
Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.

Dienstverantwoordelijke
buitenschoolse opvang
Als dienstverantwoordelijke buitenschoolse opvang sta je
in voor de praktische uitwerking van de kwalitatieve
uitbouw van buitenschoolse opvang.

Om in aanmerking te komen voor deze functie dien je in
het bezit te zijn van het diploma van bachelor in het
sociaal agogisch werk met de titel van maatschappelijk
assistent OF; bachelor in de sociale gezondheidszorg OF;
bachelor pedagogie van het jonge kind.

Verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (geïndexeerd
brutojaarsalaris: min. 30.119 – max. 50.750), aangevuld
met extralegale voordelen.

De gemeente Kruisem is op zoek naar een deeltijdse
(19/38) dienstverantwoordelijke buitenschoolse opvang
(B1-B3) in contractueel dienstverband. 
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk,
psychotechnisch en mondeling gedeelte. 
Meer info vind je in de infobundel op
www.jobsolutions.be.

Solliciteren kan t.e.m. 16/07/2021
en gebeurt bij voorkeur online via
www.jobsolutions.be/register/84
38. Vereiste bijlages: cv,
motivatiebrief, kopie diploma en
een kopie van uw uittreksel uit het
strafregister model 2 toe te
voegen. voegen. voegen. 

Dienstverantwoordelijke
buitenschoolse opvang
Als dienstverantwoordelijke buitenschoolse opvang sta je
in voor de praktische uitwerking van de kwalitatieve
uitbouw van buitenschoolse opvang.

Om in aanmerking te komen voor deze functie dien je in
het bezit te zijn van het diploma van bachelor in het
sociaal agogisch werk met de titel van maatschappelijk
assistent OF; bachelor in de sociale gezondheidszorg OF;
bachelor pedagogie van het jonge kind.

Verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (geïndexeerd
brutojaarsalaris: min. 30.119 – max. 50.750), aangevuld
met extralegale voordelen.

De gemeente Kruisem is op zoek naar een deeltijdse
(19/38) dienstverantwoordelijke buitenschoolse opvang
(B1-B3) in contractueel dienstverband. 
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk,
psychotechnisch en mondeling gedeelte. 
Meer info vind je in de infobundel op
www.jobsolutions.be.

Solliciteren kan t.e.m. 16/07/2021
en gebeurt bij voorkeur online via
www.jobsolutions.be/register/84
38. Vereiste bijlages: cv,
motivatiebrief, kopie diploma en
een kopie van uw uittreksel uit het
strafregister model 2 toe te
voegen. voegen. voegen. 

Solliciteren kan t.e.m. 16 juli 2021 en gebeurt 
bij voorkeur online via jobsolutions.be/
register/8438. Vereiste bijlages: cv, 
motivatiebrief, kopie diploma en een kopie
van je uittreksel uit het strafregister
model 2 toe te voegen.

Directeur basisschool
Als directeur neem je de leiding in één van deze twee
scholen (exacte locatie later te bepalen). Je staat in voor
de optimale werking van de onderwijsinstelling, met het
oog op het kwalitatief behalen van de doelstellingen
conform de leerplannen.

Je beschikt over een bekwaamheidsbewijs van ten minste
professionele bachelor (PBA) met een bewijs van
pedagogische bekwaamheid (BPB). Daarnaast heb je een
dienstanciënniteit van minstens 10 jaar verworven in het
stedelijk/gemeentelijk onderwijs als lid van het personeel
van het kleuter-, lager of basisonderwijs en ben je in vast
verband benoemd in een wervings-, selectie-, of
bevorderingsambt. Je voldoet aan de algemene
aanwervingsvoorwaarden zoals omschreven in het
decreet rechtspositie van 27 maart 1991.

Het gemeentelijk kleuter- en basisonderwijs in de
gemeente Kluisbergen wordt georganiseerd door
basisschool ‘De Start’. Deze bestaat uit een school in de
deelgemeente Berchem en een school in de
deelgemeente Ruien. Voor één van deze twee scholen
(exacte locatie later te bepalen) zijn we op zoek naar een
voltijdse directeur basisonderwijs (m/v/x).

De infobrochure vind je op
www.assolutions.be/jobs. Bezorg
je cv, diploma's, uittreksel van het
strafregister en een kopie van je
ID, uiterlijk 18 mei 2020 via
www.jobsolutions.be/register/55
61 of per post naar Julie Morbée,
Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem.

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

ERP system consultant
Lodder Software is de grootste softwareleverancier 
voor de brandstofhandel in Nederland met vestigingen 
in België en Duitsland. En we hebben de ambitie om 
verder te groeien in Europa. Je vindt bij Lodder dan 
ook een prettige, uitdagende werkomgeving 
in een bloeiend bedrijf. Er zijn volop 
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen 
en we spreken al je talenten aan.

Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?

Het Wit-Gele Kruis 
van Vlaanderen 
werft aan

Verpleegkundig stafmedewerker
VOLTIJDSE FUNCTIE VAN ONBEPAALDE DUUR
Je bent verantwoordelijk voor beleidsvoorbereidend studiewerk en 
deelname aan diverse overlegorganen om standpunten en visies uit 
te werken en te verdedigen als vertegenwoordiger van de Wit-Gele 
Kruisverenigingen.

Coördinator audit & finance
VOLTIJDSE FUNCTIE VAN ONBEPAALDE DUUR 
Vanuit jouw eigen risicoanalyse, en vanuit opdrachten van het Intern 
Auditcomité, ben je verantwoordelijk om een auditplan op te stellen en 
coördineer je de uitvoering ervan. Je werkt mee aan financiële processen 
en analyses die benchmarking en kennisdeling tussen de verschillende 
entiteiten mogelijk maken.

Solliciteer nu op jouwstijl.be

Ben jij de gedreven technisch coördinator die het professioneel en 
actief team van Volkswoningbouw versterkt? Naast een voltijds competitief bedien-
dencontract van onbepaalde duur, bieden wij jou dan extra legale voordelen en het 

voordeel van werken in eigen regio tussen Boutersem - Herent - Haacht - 
Tremelo - Begijnendijk.

Ben jij de bachelor bouw (of gelijkwaardig door ervaring),
die sociaal voelend is, goed kan communiceren en multitasken? 

Stuur dan je sollicitatiebrief en cv uiterlijk 31/07/2021
naar anja.schoeters@vwbm.be.

Glax N.V., een dienstenchequeonderneming, 
is op zoek naar een 

Teamleader Payroll & Service Officer. 
De uitdaging: Je zorgt voor de continuïteit van de 
administratieve en financiële processen. Je ziet op de 
naleving van de sociale wetgeving en de wetgeving inzake 
dienstencheques toe.
Profiel: Een verrijkende ervaring in een leidinggevende functie; 
resultaatgericht en geïnteresseerd in cijfers; teamplayer en 
assertief. Je spreekt en schrijft Nederlands en hebt een goed 
niveau in Frans.

We bieden: Een voltijdse job met een interessant loonpakket 
in een stimulerende omgeving en een aangename werksfeer.

Geïnteresseerd? 
mail jouw CV 

naar HR@glax.be 

→ecoworks - sterk in 
zwemvijvers, groen-
daken & groengevels, 
van ontwerp en aanleg 
tot onderhoud
Louis Brentastraat 3 
1800 Vilvoorde 

Heb jij een passie voor groen, 
twee rechterhanden en zin in 
een nieuwe uitdaging? Wij zijn 
op zoek naar nieuwe mensen 
voor al onze ploegen! 

Meer info op werkenbij.ecoworks.be 
of via hr@ecoworks.be 

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

AANBOD
Een uitdagende job in een stabiele werkomgeving met een aantrekkelijk loon 
en bijkomende extralegale voordelen (zoals maaltijdscheques, vakantiegeld, 
eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler en 
fi etsvergoeding) en een gunstige verlofregeling. Geslaagde kandidaten nemen we 
op in een wervingsreserve van 3 jaar.

DIENSTHOOFD TECHNISCHE UITVOERENDE DIENSTEN
voltijds • statutair • A1a-A3a 

DIENSTHOOFD PERSONEEL
voltijds • statutair • A1a-A3a 

JEUGDCONSULENT
voltijds • contractueel • B4-B5 

DESKUNDIGE MOBILITEIT
voltijds • contractueel • B1-B3

Het lokaal bestuur van Lochristi werft enkele
onmisbare pionnen in haar organisatie aan! 

INTERESSE?
Tot en met 12 augustus kan je online solliciteren via ccselect.
probisgroup.be/vacatures/ door jouw motivatiebrief en cv, een kopie 
van het gevraagde diploma, een kopie van jouw rijbewijs en een 
uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 6 maanden) te bezorgen.

Bijkomende informatie kan je terugvinden op ccselect.probisgroup.be.
Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.

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

ERP system consultant
Lodder Software is de grootste softwareleverancier 
voor de brandstofhandel in Nederland met vestigingen 
in België en Duitsland. En we hebben de ambitie om 
verder te groeien in Europa. Je vindt bij Lodder dan 
ook een prettige, uitdagende werkomgeving 
in een bloeiend bedrijf. Er zijn volop 
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen 
en we spreken al je talenten aan.



• Wil je opleidingen volgen om jezelf te ontwikke- 
 len tot een generieke HR-professional?

Er is altijd een goede reden om te kiezen voor de 
HR-marktleider. Stuur ons je CV via HRCareers@
hudsonsolutions.com en we verwelkomen je 
graag om kennis te maken. Meer informatie via 
Liesje Nica, HR Officer, via +32 9 242 54 09.

Volgende halte: werken bij Keolis
Heb je een rijbewijs D? 

Solliciteer voor buschauffeur bij Keolis.
We zoeken chauffeurs voor schoolbus, autocar en 
openbaar vervoer, maar ook mecaniciens en planners.

Als grooAls grootste private busbedrijf in België staan we voor 
kwalitatief en duurzaam vervoer en een job in de buurt. 

Ontdek alle vacatures in Vlaanderen en solliciteer op 

JOBS.KEOLIS.BE

POLYVALENTE WERKBEGELEIDER/MONITOR

Je begeleidt een externe ploeg bij het uitvoeren van 
eenvoudig manueel werk.

Algemeen:
• Je hebt voeling met kansengroepen.
•  Leiding geven, teamplayer, flexibiliteit zijn  

sleutelwoorden.
• Je persoonlijkheid zal echter de doorslag geven.
• Ervaring met kansengroepen is een pluspunt.

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

WERKBEGELEIDER/MONITOR
SOCIALE ECONOMIE

Rodea zoekt

Werken voor het lokaal bestuur van Huldenberg? Dat is samen met een hon-
derdtal collega’s – van schooltoezichters over werkmannen tot fi nanciële experts 
– werken aan de toekomst van onze gemeente. Met één grote motivatie: 10.000 
tevreden inwoners. Ga je bij ons aan de slag, dan wordt je beroepservaring bij een 
andere overheid volledig en je relevante beroepservaring in de privésector of als 
zelfstandige voor maximum 6 jaar meegerekend.

Technisch assistent voor de poetsdienst aan huis  
contractueel vervangingsovereenkomst D1-D3

Deskundige voor de dienst Omgeving - contractueel B1-B3

Hoofd voor de afdeling Vrije Tijd en Zorg - statutair A1a-A3a

Hoofd voor de dienst Omgeving - contractueel A1a-A3a

Meer info: huldenberg.be/vacatures
Voor een volledige functie-en profielbeschrijving van bovenstaande functies, 
diplomavoorwaarden en verdere inlichtingen over onder meer loonvoorwaarden 
kan je terecht op de personeelsdienst van de gemeente, 02/302.43.20 of via e-mail: 
personeelsdienst@huldenberg.be

Technisch assistent WEB - contractueel bepaalde duur D1–D3 

ERP system consultant
Lodder Software is de grootste softwareleverancier 
voor de brandstofhandel in Nederland met vestigingen 
in België en Duitsland. En we hebben de ambitie om 
verder te groeien in Europa. Je vindt bij Lodder dan 
ook een prettige, uitdagende werkomgeving 
in een bloeiend bedrijf. Er zijn volop 
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen 
en we spreken al je talenten aan.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

De snelste weg 
naar een job in  
de publieke of 

non-profit sector.

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

FORENA GROEP is een samenwerkingsverband tussen de maatwerkbedrijven ‘t VEER (Menen) en
SOWEPO (Poperinge). Samen stellen wij meer dan 800 medewerkers te werk (waarvan 100
ICT-eindgebruikers). In het kader van een verdere professionalisering zoeken wij een (m/v):

ICT-EINDVERANTWOORDELIJKE
veelzijdig master of gelijkwaardig door ervaring (ref. 27 238)

De uitdaging: In deze nieuwe functie word je een interne spilfi guur die systematisch de ICT-
infrastructuur verder zal uitbouwen: • follow up van het volledig informaticasysteem: server
management, netwerken, hardware, telefonie, datacommunicatie, ... • gebruikersondersteuning 
• structurele oplossingen genereren op vlak van nieuwe IT-toepassingen, beveiliging (cybersecu-
rity, toegang, rechtenbeheer, back ups, ..… ), integratie van diverse applicaties, etc. • projecten 
uitwerken o.a. digitalisering • aansturing van externe ICT-dienstverleners en leveranciers.
Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur.

Profi el: • gedreven en autonoom master of gelijkwaardig door ervaring • vertrouwd met systeem-
beheer en ICT-infrastructuur • proactieve problem solver met innovatieve en klantgerichte attitude
• sterk inzicht in organisatieprocessen • veelzijdige interesse o.a. Offi ce 365, fysieke en
gevirtualiseerde servers, security, wifi -implementaties, …

Aanbod: • een autonome staffunctie in een dynamische en multi-site omgeving (uitvalsbasis in 
Menen) • een leuke werksfeer met aandacht voor een gezonde work/life balance • ruimte 

voor opleiding en bijscholing • een professioneel management vertrekkend vanuit een 
optimaal evenwicht tussen economische en sociale objectieven • attractief en 

marktconform loon + diverse voordelen (te bespreken).

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.



Het Wit-Gele Kruis 
van Vlaanderen 
werft aan

Verpleegkundig stafmedewerker
VOLTIJDSE FUNCTIE VAN ONBEPAALDE DUUR
Je bent verantwoordelijk voor beleidsvoorbereidend studiewerk en 
deelname aan diverse overlegorganen om standpunten en visies uit 
te werken en te verdedigen als vertegenwoordiger van de Wit-Gele 
Kruisverenigingen.

Coördinator audit & finance
VOLTIJDSE FUNCTIE VAN ONBEPAALDE DUUR 
Vanuit jouw eigen risicoanalyse, en vanuit opdrachten van het Intern 
Auditcomité, ben je verantwoordelijk om een auditplan op te stellen en 
coördineer je de uitvoering ervan. Je werkt mee aan financiële processen 
en analyses die benchmarking en kennisdeling tussen de verschillende 
entiteiten mogelijk maken.

Solliciteer nu op jouwstijl.be

Genoeg redenen om bij 
Poco Loco te werken!

Geef je carrière extra kruiding

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

Solliciteer op pocoloco.be/jobs

Wij zoeken: Techniekers    Teamleaders   Operatoren    Magazijniers

teamsfeer

nieuwste

machines

werkzekerheid

Paulig-groep
veiligheid

Teamleider programmering & evenementen
Als geboren organisator sta je in voor het uitdenken, het uitwerken en 
de algemene coördinatie van publieksactiviteiten en projecten.

Als enthousiasmerende teamcoach stuur je de projectmedewerkers 
aan en ondersteun je hen bij hun taken en doelstellingen.

Als verbindend netwerker denk je mee na over de positionering van 
een bibliotheek als plek voor levenslang en levensbreed leren.

Interesse? Solliciteren kan t.e.m. 15 augustus 2021
via www.arhus.be/jobs. Bijkomende info via 
Katrien Vermeulen, stafmedewerker zakelijke 
werking: 051 69 18 06.

ARhus in Roeselare is een innovatieve en maatschappelijk betrokken 
organisatie die diversiteit en inclusie hoog in het vaandel draagt. Als ‘open 
kenniscentrum’ wil ARhus terugkeren naar de oorsprong van het concept 
‘bibliotheek’: een bruisende ontmoetingsplek waar kennis, mensen en 
ideeën samen komen. ARhus kan jouw werkplek worden!

OP 
MISSIE

MET ARgonauten
de

Huur een Stuur zoekt 

ZOEKT VIP-
CHAUFFEURS.
Voor het vervoer van loodsen 
van en naar het schip zoeken we 
nog 5 chauffeurs.

De vereisen zijn vrij hoog.
Flexibel, werken in verschillende ploegen, 
doch onder een vast systeem.
Beleefd, vriendelijk en uiterst stipt en 
betrouwbaar. Een schip wacht niet ..
Een veilige en klantvriendelijke rijstijl.
Medische schifting en bestuurderspas zijn 
verplicht.
Mensen met ervaring personenvervoer krijgen 
voorrang.

Mooie verdienste voor de mooiste job ter 
wereld.
Dienstverlening op een kwalitatieve wijze die 
van belang is voor het goed functioneren van 
de haven

Solliciteren : koen@v-tax.be

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

Klaar voor 
je nieuwe
uitdaging?

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

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

Jij bent de 
OPERATOR 
die wij zoeken.

www.asap.be/
nl/jobs/operatorC

H
EC
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2 PROJECTLEIDERS
ingenieur bouwkunde of gelijkwaardig (ref. 119 003)

De uitdaging: Je wordt een cruciale spilfi guur die zéér diverse projecten van a tot z zal leiden 
tem de oplevering: • voorbereiding, planning en organisatie • relatiebeheer met bouwheer, archi-
tecten, ... • negotiatie met onderaannemers • werfopvolging en aansturing van de werfl eiders
• budget controle, vorderingsstaten en rapportage aan de directie. Op termijn voorzien wij
mogelijkheid tot bijkomende bevoegdheden binnen de fi rma.

Profi el: • leergierig bouwkundig ingenieur of gelijkwaardig door relevante ervaring • gedegen 
leider en organisator met een professionele aanpak • sterk inzicht bij het structureel oplossen van 
(technische) problemen • teamplayer met lange termijn visie.

Aanbod: • zéér uitéénlopende projecten met telkens specifi eke knowhow • een waardengedre-
ven organisate en een aanstekelijke teamspirit • een stabiele werkgever met aandacht voor een 

gezonde work-life balance • sterk uitgebouwde ondersteunende diensten: R&D, calculatie, 
boekhouding, … • een middelgroot bedrijf dat continu investeert in de toekomst • een 

competitief salarispakket + representatieve  bedrijfswagen.

AANNEMINGEN BRAET NV, gevestigd in NIEUWPOORT, is 
een solide familiale onderneming die in de kustregio gekend
is als een regionale topreferentie voor zéér diverse projecten:
gebouwen, totaalprojecten, waterkundige werken, … Met het 
oog op verdere expansie en ter opvolging wegens pensionering 
wensen wij het kaderteam te versterken met (m/v)

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

www.braet.be

Onze opdrachtgever is een sterk groeiende bedrijvengroep gevestigd in de regio
WAREGEM. Wij zijn gekend als een marktleider en een internationaal toeleverancier voor 
diverse industrieën. Hiertoe beschikken wij over een performant machinepark en investeren 
wij continu in mensen en machines. Ter opvolging zoeken wij een (m/v)

AFDELINGSHOOFD
entrepreneur met technische background (ref. 63 912)

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding in de productietechniek word je eindver-
antwoordelijke voor een autonome productieafdeling: • productieplanning in samenspraak 
met de verkoop (ERP) • stockopvolging en afspraken ivm logistiek • praktische organisatie en 
personeelscoaching • rapportage aan de operations manager omtrent kwaliteit, rendement, 
uitval, wijzigingen, etc. Op termijn voorzien wij verdere groeikansen (jobrotatie, projecten, 
nieuwe investeringen, …).

Profi el: • hogere technische opleiding of gelijkwaardig door ervaring • ondernemend en
organisatorisch persoon • minstens leidinggevende ervaring op de werkvloer • de ambitie om 
mee te bouwen aan een sterk groeiende afdeling • fl exibel en stressbestendig • goede kennis 
van de Franse taal. 

Aanbod: • een bedrijf met een uniek technische expertise • een grote betrokkenheid (vlakke 
organisatiestructuur) en verdere groeikansen • geregelde opleiding en bijscholingen • een 

goede werksfeer dankzij spontane en terugkerende teamactiviteiten • een solide West-
Vlaamse bedrijvengroep met een KMO-spirit • ruime autonomie • stimulerende 

loonvoorwaarden (te bespreken) + diverse voordelen.

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

CREATUFT nv, gevestigd in KUURNE, is een gespecia-
liseerd producent met een wereldwijde afzetmarkt in 
het hoger segment van kamerbreed tapijt, karpetten 
en wollen tegels. Ter versterking van de binnendiensten 
zoeken wij (m/v)

2 MEDEWERK(ST)ERS
COMMERCIËLE BINNENDIENST
• meertalig • met groeipotentieel (ref. 128 001)

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding word je autonoom verantwoordelijk 
voor de klantenopvolging binnen een welomschreven landengroep: • intern aanspreek-
punt van de klant: informatie, advies, … • opvolging van klantendossiers • offerte-opmaak 
en orderbevestiging • communicatie i.v.m. de logistieke: stockleveringen, transport, … 
• ondersteuning van de externe verkopers: stalen, rapporten, …

Profi el: • méértalig bachelor of master N/E + goede talenkennis Frans en/of Duits • vlotte 
zelforganisatie • initiatiefrijke en klantvriendelijke attitude.

Aanbod: • afwisselende internationale contacten met groothandels, winkels, projectont-
wikkelaars, enz. • een spilfunctie met verdere groeikansen in het klantenrelatiebeheer 

• een verticaal geïntegreerd nichebedrijf met een stevige fi nanciële background
• een wereldwijde reputatie dankzij een uniek productengamma • attractieve en 

marktconforme loonvoorwaarden + voordelen.

Moments Furniture NV ontwerpt, produceert en 
commercialiseert state-of-the-art meubilair voor de 
zorgsector. Wij zijn een fl exibele en marktgedreven 
organisatie actief in de Benelux, Duitsland, Frank-
rijk, Zwitserland en overseas. Het doel van Moments 
Furniture is bijdragen tot een beter zorgcomfort en 
dit gecombineerd met pure esthetiek. Het bedrijf 
ontwikkelt volledige interieurconcepten op maat 
en biedt aan haar klanten hoogstaande kwaliteit en 
vakmanschap. Ter opvolging zoeken wij voor onze 
hoofdzetel in INGELMUNSTER een (m/v):

PRODUCT DEVELOPER (ref. 106 407)

De uitdaging: Vertrekkend vanuit onze visie op ergonomie, esthetiek en duurzaamheid zal je
instaan voor productinnovatie en -optimalisatie: • het in kaart brengen van behoeften (nieuwe
producten, maatwerkoplossingen) • overleg met leveranciers • uitwerking lastenboek, tekeningen 
en prototypes • bewaking van kostprijzen, kwaliteit, normeringen, ... • visualisering van de ontwer-
pen • planning • begeleiding van de productie bij testen en opstart.

Profi el: • master industrieel ontwerp of productontwikkeling • “hands-on” en autonoom  • creatieve
multitasker • ervaring met 3D CAD (Solid Works) en DTP-software • affi niteit met de meubelsector 
is een pluspunt.

Aanbod: • een zelfsturende, creatieve job met ruime autonomie • talrijke interne en externe 
contacten • een sector met forse investeringen in productinnovatie • een jonge, fl exibele 

en innovatieve bedrijfscultuur • een sterke focus op veiligheid, kwaliteit en duurzaam 
ondernemen • uitstekende loonvoorwaarden.

Interesse? 
Reageer via Verdonck Professional Partners

offi ce@verdonckbv.be 
056 53 11 80  

www.verdonckbv.be 

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

www.momentsfurniture.com

ONDERNEMEND
MARKET RESEARCHER
• met groeipotentieel • sales driven (ref. 76 440)

De uitdaging: In deze nieuwe Europese functie word je “desk researcher” met het oog op de 
ontwikkeling van nieuwe marktsegmenten en nieuwe afzetregio’s. Na een grondige opleiding 
in de producten en de industriële toepassingsmogelijkheden zal je gericht potentiële afnemers 
wereldwijd benaderen via internet, telefonische prospectie, gespecialiseerde beurzen, 
conferenties, etc. Je brengt nieuwe afzetmarkten projectmatig in kaart en zet deze om in concrete 
acties voor het Business Development Team en/of sales.

Profi el: • enthousiast en resultaatgericht entrepreneur (ma/ba) • sterke interesse voor digital
business management • vlot communicatief (N/E), bijkomende talen zijn een troef • leergierig met 
betrekking tot diverse producttoepassingen • sterke analytische skills en vertrouwd met diverse 
platformen (LinkedIn, …).

PROJECT ENGINEER
• Mechanical Engineering • met leidinggevend potentieel (ref. 76 441)

De uitdaging: Na een grondige introductie zal je ingezet worden op een brede scope van
verbeteringsprojecten (aanpassingen, upgrading) en nieuwe investeringen (o.a. nieuwe produc-
tielijn). Hiertoe neem je verant woordelijkheid van a tot z: conceptbepaling, haalbaarheidsstudies 
(nieuwe technologieën), contacten met leveranciers, budgettering, overleg met de electrical
engineering, implementatie samen met de mechanische équipe t.e.m. de opstart. Je rapporteert 
aan de Engineering & Maintenance Manager.

Profi el: • leergierig ingenieur (elektro)mechanica • minstens initiële ervaring in machinebouw of in een
industriële omgeving • de ambitie om autonoom projecten vanaf het concept tem de implemen-
tatie in goede banen te leiden • vlot met 3D ontwerpsoftware.

Aanbod voor beide functies: • een professionele werkomgeving met een aanstekelijke teamspirit 
• telkens nieuwe, uitdagende projecten • een internationale toponderneming gekend als een 

hoogtechnologisch marktleider • een solide Duitse moedermaatschappij die continu inves-
teert met het oog op nieuwe afzetopportuniteiten in diverse sectoren • een attractief 

loonpakket + voordelen + representatieve bedrijfswagen voor de project engineer.

EXOLON GROUP, met in België (Tielt) zowel de hoofdze-
tel als een productievestiging en een zusterfi rma in Italië
(Terni), is een Europees marktleider in transparante kunst-
stofplaten voor de industrie, de bouw- en communicatie-
sector. Met een team van 250 personeelsleden realiseren 
wij een omzet van meer dan 100 mio euro. Ter versterking 
zoeken wij een (m/v)

Interesse? 
Reageer via Verdonck Professional Partners

offi ce@verdonckbv.be 
056 53 11 80  

www.verdonckbv.be 

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

ERP system consultant
Lodder Software is de grootste softwareleverancier 
voor de brandstofhandel in Nederland met vestigingen 
in België en Duitsland. En we hebben de ambitie om 
verder te groeien in Europa. Je vindt bij Lodder dan 
ook een prettige, uitdagende werkomgeving 
in een bloeiend bedrijf. Er zijn volop 
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen 
en we spreken al je talenten aan.



Van Hollebeke Plasti cs uit 
Roeselare is sedert 1968 acti ef
als betrouwbare producent en 
partner voor hoge kwaliteit 
folies en verpakkingen. Door 
innovati e leveren zij de beste
kwaliteit beschikbaar op de 
markt aan de best mogelijke 
service. De noden en wensen
van de klant staan alti jd 
centraal bij het samenstellen 
van de perfecte “custom-made” 
folie die zij produceren. Omwille 
van de verdere professionalisering 
(en in pensioentreding) zoeken 
ze een (m/v):

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

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

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

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

PRODUCTION/OPERATIONS MANAGER

VAN HOLLEBEKE PLASTICS

VAN HOLLEBEKE PLASTICS

Develtere uit Roeselare is 
sedert 1959 actief als HVAC 
en sanitair specialist voor 
grote projecten. In de loop 
der jaren is dit familiebedrijf 
uitgegroeid tot een voor-
aanstaande speler binnen de 
sector. Volgens de nieuwste 
technologieën bouwen zij 
hoogwaardige technische 
gebouwinstallaties. Vanwege
hun sterke groei zoeken zij 
voor onmiddellijke indienst-
treding een ervaren (m/v):

 FUNCTIE: • Als Projectleider HVAC & Sanitair sta je na een grondige inwerkperiode in voor de coördinatie en opvolging van uit-
dagende projecten van A tot Z. Dit behelst o.a.: • Volledige voorbereiding van het project en aankoop van materialen • Technische 
uitwerking van HVACS-schema’s en -installaties • Bewaken deadlines per afwerkingsfase met een goede financiële projectbewaking 
• Aansturing en opvolging van de werken in samenwerking met monteurs & techniekers • Deelname aan werfvergaderingen en 
nauwe communicatie met alle betrokken partijen (studiebureaus, aannemers, klanten, leveranciers, ...) • Vlekkeloze commerciële, 
technische en administratieve projectorganisatie van de werven • Je rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerders. 

 PROFIEL: • Een masterdiploma (klimatisatie/elektromechanica) of gelijkwaardig door ervaring • Minstens 7 jaar relevante 
praktijkervaring in de sector • Analytisch, nauwkeurig, proactief, teamplayer, creatief en resultaatgericht • Een gezonde dosis 
doorzettingsvermogen met een zeer goed technisch inzicht • Affiniteit met tekenprogramma’s zoals Autocad.

INTERESSE? Stuur je cv met motivatie naar info@ago.be. Meer info nodig? Bel naar 056 22 80 64. Deze vacature vind je
ook op www.ago.be. Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van jouw kandidatuur. De selectie gebeurt in exclusieve 
samenwerking met AGO International.

AANBOD • Een uitdagende functie in een familiale en professionele omgeving, waarbij bijscholing wordt aangeboden om nieuwe 
technologieën en systemen onder de knie te krijgen • Een attractief loonpakket aangevuld met extralegale voordelen • Bovendien 
kom je terecht in een jong, ervaren en dynamisch team van enthousiaste medewerkers.

PROJECTLEIDER HVAC & SANITAIR

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. 



Gerichte HR-opleidingen in opmars

Human resources (HR) rekruteert 
uit diverse hoek. Als we het over 
masteropleidingen hebben, zijn 
psychologie, pedagogie en han-
delswetenschappen klassieke 
richtingen om in een HR-afde-
ling aan de slag te gaan. 
Bij diploma’s professionele 
bachelor duiken toegepaste 
psychologie en handelsweten-
schappen op. Maar er zijn er 
ook andere, zoals de richting 
sociaal werk met specialisa-
tie personeelswerk. Daarnaast 
zijn er nog heel wat bijkomen-
de opleidingen voor HR, van 
master-na-master (manama) 
tot postgraduaat. “In het land-
schap van opleidingen zijn er 
momenteel veel postgradua-
ten in HR-management”, erkent 

Trui Rooryck van Vives. “En er is 
ook een brede waaier aan korte 
opleidingen rond één specifiek 
HR-topic.”

Er blijven gerichte initiatieven 
opduiken. Zelf starten ze bij 
Vives met een opleiding gradu-
aat HR-support In-company, die 

toelaat om een diploma HR te 
behalen in combinatie met wer-
ken. “Wij richten ons hierbij op 
ondersteunende HR-medewer-
kers, dus geen managers, die al 
actief zijn in HR óf er binnenkort 
een switch naar maken”, vertelt 
Rooryck, opleidingshoofd van 
deze opleiding. “Ze verwerven 
een brede HR-basis, samen met 
peers uit andere organisaties, 
en kunnen met de verworven 
vaardigheden meteen aan de 
slag op hun werkplek”, klinkt 
het. Volgens haar is zo’n diplo-
ma hoger onderwijs een toe-
gevoegde waarde. “Zeker voor 
mensen die zonder diploma in 
HR gestart zijn en hun buikge-
voel willen aanvullen met een 
stevigere basis in HR.”  (WiVi)

Voor HR studeren, dat kan op diverse manieren. “Er is een brede waaier aan opleidingen”, klinkt het bij hogeschool Vives, 
dat recent een nieuwe opleiding startte. Hiermee bevestigen ze de trend van gespecialiseerde en gerichte HR-opleidingen.

ADMINISTRATIEF BEDIENDE (met technische kennis)

PROFIEL
• Je hebt ervaring als technisch-
 administratief medewerker in de 
 keukensector.
• Kennis van Winner is een pluspunt.
 

AANBOD
• Zeer stabiele KMO in de wereld van  
 bouwpromotoren.
• Een marktconform loon dat voldoet 
 aan jouw ervaring.
• Voltijds contract van onbep. duur.

Interesse? Mail je CV naar els@kookhuis.be
011 24 60 40 • www.kookhuis.be

ERP system consultant
Lodder Software is de grootste softwareleverancier 
voor de brandstofhandel in Nederland met vestigingen 
in België en Duitsland. En we hebben de ambitie om 
verder te groeien in Europa. Je vindt bij Lodder dan 
ook een prettige, uitdagende werkomgeving 
in een bloeiend bedrijf. Er zijn volop 
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen 
en we spreken al je talenten aan.

•	 	administratief	medewerk(st)er	(bij	voorkeur	bachelor		
in	de	rechtspraktijk	of	notariële	medewerk(st)er	met	ervaring);

•	 master	in	de	rechten/notariaat	

Sollicitatiebrief met CV opsturen naar kantoor of naar:  
leen@notarisvandermeersch.be

Notaris Bart Van Der Meersch te 
Bree, Opitterkiezel 50 zoekt voor 
onmiddellijke indiensttreding en 
duurzame samenwerking,  
voor uitbreiding van het team: 

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.

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

Gerichte HR-opleidingen in opmars

Human resources (HR) rekruteert 
uit diverse hoek. Als we het over 
masteropleidingen hebben, zijn 
psychologie, pedagogie en han-
delswetenschappen klassieke 
richtingen om in een HR-afde-
ling aan de slag te gaan. 
Bij diploma’s professionele 
bachelor duiken toegepaste 
psychologie en handelsweten-
schappen op. Maar er zijn er 
ook andere, zoals de richting 
sociaal werk met specialisa-
tie personeelswerk. Daarnaast 
zijn er nog heel wat bijkomen-
de opleidingen voor HR, van 
master-na-master (manama) 
tot postgraduaat. “In het land-
schap van opleidingen zijn er 
momenteel veel postgradua-
ten in HR-management”, erkent 

Trui Rooryck van Vives. “En er is 
ook een brede waaier aan korte 
opleidingen rond één specifiek 
HR-topic.”

Er blijven gerichte initiatieven 
opduiken. Zelf starten ze bij 
Vives met een opleiding gradu-
aat HR-support In-company, die 

toelaat om een diploma HR te 
behalen in combinatie met wer-
ken. “Wij richten ons hierbij op 
ondersteunende HR-medewer-
kers, dus geen managers, die al 
actief zijn in HR óf er binnenkort 
een switch naar maken”, vertelt 
Rooryck, opleidingshoofd van 
deze opleiding. “Ze verwerven 
een brede HR-basis, samen met 
peers uit andere organisaties, 
en kunnen met de verworven 
vaardigheden meteen aan de 
slag op hun werkplek”, klinkt 
het. Volgens haar is zo’n diplo-
ma hoger onderwijs een toe-
gevoegde waarde. “Zeker voor 
mensen die zonder diploma in 
HR gestart zijn en hun buikge-
voel willen aanvullen met een 
stevigere basis in HR.”  (WiVi)

Voor HR studeren, dat kan op diverse manieren. “Er is een brede waaier aan opleidingen”, klinkt het bij hogeschool Vives, 
dat recent een nieuwe opleiding startte. Hiermee bevestigen ze de trend van gespecialiseerde en gerichte HR-opleidingen.

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

Check onze beurskalender! 



De kennismaking
Voka – Kamer van Koophandel 
Limburg wil het meest 
nabije en invloedrijke 
professionele netwerk zijn voor 
Limburgse ondernemers en 
ledenondernemingen. Meer 
dan 3.135 ledenondernemingen 
vertegenwoordigen meer 
dan 75% van de Limburgse 
toegevoegde waarde en private 
tewerkstelling. De organisatie telt 
70 medewerkers en gesteund 
door de hele Voka-organisatie 
wil ze als een neutrale, private 
en representatieve speler het vrij 
ondernemerschap stimuleren en 
ondersteunen.

 www.voka.be

COMMERCIEEL DIRECTEUR
De uitdaging: • Je trekt de afdeling ondernemersrelaties en bouwt deze verder uit • Je 
leidt en coacht een dynamisch team van 11 medewerkers • In een tandem met marcom 
laat je het ledenbestand verder aangroeien, verhoog je de participatiegraad binnen de 
netwerken en commercialiseer je de producten van de verschillende inhoudelijke clusters 
• Je bent de aanjager van de Customer Delight-Strategie 

DIRECTEUR EIGENAARS-ONDERNEMERS
De uitdaging: • Je leidt de afdeling eigenaars-ondernemers en bouwt deze verder uit 
• Vanuit je a�  niteit met Limburgse eigenaars-ondernemers en familiale ondernemingen zijn 
jij en je team een deskundig klankbord en begeleiden jullie bedrijven zowel individueel als 
collectief • Je bepaalt en behaalt het beleidsplan voor de clusters Family Business Center en 
starters • Je leidt en coacht een dynamisch team van 7 medewerkers 

De perfecte match voor deze functies: • Sterke aanjager van een team • Pittig karakter, 
een stevige ruggengraat, vol dynamiek en veel goesting om te groeien • Hoger opgeleid en 
een gezonde dosis pragmatiek • Charismatisch en makkelijk connecterend • Geboeid door 
ondernemerschap en netwerking • Ondernemend inspelend op marktopportuniteiten 

Het aanbod voor deze functies: • Functie die een echt verschil wil, kan en mag maken 
• Lid van het directieteam binnen een dynamische organisatie • De kans om een belangrijke 
rol te spelen binnen het lokale socio-economische netwerk • Veel autonomie 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer ons 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.

Kamer van
Koophandel
Limburg

De kennismaking
PDM (Project Development 
Management) is een 
expertisebureau, gespecialiseerd 
in de optimalisatie van 
productieomgevingen en in de 
ontwikkeling van technologie 
voor complexe machinebouw. 
Klanten zijn toonaangevende 
bedrijven uit de proces- en 
manufacturingindustrie in de 
Benelux en Duitsland. Bij PDM 
werken ongeveer 125 project- en 
changemanagers, consultants, 
designers, maintenance en 
electromechanical engineers. Een 
PDM’er is scherp, creatief, energiek 
en daadkrachtig. Herken jij jezelf 
in deze eigenschappen? Dan ben 
jij misschien de geknipte persoon 
om het gemotiveerde team te 
vervoegen als hun nieuwe: 

 www.pdm-group.com 

PAYROLL- / HR-VERANTWOORDELIJKE
Ervaren payrollspecialist met kennis van de Belgische en Nederlandse wetgeving

De uitdaging: • Voorbereiden van de salarisverwerking en eindverantwoordelijke voor de 
verloning van een 125-tal medewerkers (Belgische, Nederlandse en buitenlandse medewerkers 
+ zelfstandigen), contactpersoon sociaal secretariaat • Opmaak en updaten van 
arbeidscontracten • Contractvoorstellen doen, onderhandelen met nieuwe medewerkers 
• Verantwoordelijk voor alle fi scale en sociale aspecten van verloning • Beheren en verder 
ontwikkelen van de personeels- en loonadministratie • Aanspreekpunt voor vragen over payroll, 
company policy, sociale wetgeving en fi scaliteit • Optimalisatie van de algemene werkprocessen 

De perfecte match: • Ervaren en bekwame payrollspecialist die operationeel de lijnen uitzet en 
tegelijk meewerkt • Bachelor- of masterdiploma aangevuld met relevante ervaring in harde 
hr en personeelszaken, bij voorkeur in de dienstensector • Diepgaande kennis van het Belgische 
en Nederlandse arbeidsrecht • Vertrouwd met het Belgische en Nederlandse payroll- en fi scale 
landschap • Sterke interesse in sociale en fi scale aangelegenheden, oplossingsgericht denken  
• Bereid om af en toe op verschillende locaties (Eindhoven, Maastricht en sporadisch Herentals) 
te werken • Teamgerichte en gedreven ambassadeur van de organisatie, die staat voor 
expertise, resultaatgerichtheid, impact en duurzaamheid

Het aanbod: • Een vlakke organisatie waar alle collega’s op hetzelfde niveau staan en waar op 
projectbasis wordt samengewerkt • Zelfstandigheid, ownership, uitgebreide verantwoordelijk-
heid en de kans om zelf je functie verder mee vorm te geven • Passie, drive en inzet worden 
gewaardeerd door te investeren in persoonlijke ontwikkeling • Je werkt standaard in Maastricht, 
glijtijden en home-o�  ce (2 dagen per week) • Een aantrekkelijke verloning met fi rmawagen

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.

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.



“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?

www.scaniapartslogistics.com

WELKOM BIJ DE FAMILIE!
Trek je carrière op gang en word een van ons!

Scania Parts Logistics blijft groeien en is daarom op 
zoek naar magazijnmedewerkers. Ben jij betrokken, 
heb je oog voor detail en een klantgerichte mindset? 
Dan maak je binnenkort misschien deel uit van onze 
familie.

Een familiaal gevoel bij een van de grootste privéwerkgevers in Limburg, en dat in een 
internationale setting? Welkom bij Scania Parts Logistics in Oudsbergen!

Wij zijn een logistiek bedrijf in volle groei waar de medewerkers samen de schouders 
onder onze eersteklasservice zetten. Dagelijks vertrekken duizenden Scania-onderdelen 
vanuit ons magazijn naar talloze klanten wereldwijd. De sfeer en teamspirit zorgen elke 
dag weer voor lachende gezichten in ons bedrijf.

Zet je pas je eerste stappen op de arbeidsmarkt of geef je je carrière een nieuwe wending? 
Dankzij een interne opleiding word je de beste versie van jezelf en krijg je alle kansen 
om door te groeien. Je vindt hier de nodige stabiliteit, ruimte voor inspraak en individuele 
vrijheid om jezelf ten volle te ontplooien.

Solliciteer via
randstad.be/nl/vacatures/
werken-bij-scania/



Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op +32 479 29 74 75 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 kwalifi caties

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

PART OF THE HEINEKEN COMPANY

methodes en processen in vraag stellen en denk je 
mee na over hoe ze te verbeteren.

Een boeiende job, een goeie springplank

Alken-Maes is een bruisend bedrijf: met ons 100 % 
lokaal product grijpen we alle kansen die de
internationale Heineken Company biedt. De ervaring 
die je hier opdoet, komt overal van pas.

Alken-Maes, de brouwerij achter onder andere 
Cristal, Desperados en Hapkin is op zoek naar 
een payroll specialist voor de personeelsadmi-
nistratie van hun 250 arbeiders. Die m/v/x helpt 
de collega’s met alle hr-gerelateerde vragen, 
zorgt elke maand voor een correcte loonverwer-
king en helpt bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Sociaal, nauwkeurig en een kritische blik

Typische hr-thema’s en de sociale wetgeving heb-
ben voor jou geen geheimen. Jij bent de collega 
die weet wat er leeft op de vloer. Je werkt altijd 
minutieus en met oog voor detail, tegelijk durf je 

B(r)ouw aan je toekomst.
Ontdek ons aanbod op jobs.alken-maes.be

Word payroll specialist in Alken bij Alken-Maes

Ergotherapeut
woonzorgcentrum De Motten (contract onbepaalde duur – 
deeltijds 19/38ste) + wervingsreserve 2j

jouw uitdaging
Samen met de collega’s bied je onze bewoners alle kansen om 
hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden maximaal te 
ontplooien en te benutten, dit in functie van maximale autonomie en 
levenskwaliteit.
jouw profiel
Houder zijn van het diploma bachelor ergotherapie of A1 ergotherapie. 
Je bent een ijverige, creatieveling met passie voor zorg. Je creëert 
mee een huiselijke sfeer waarin je alle kansen kan bieden aan onze 
bewoners en hun netwerk om te komen tot participatie binnen 
verschillende levensdomeinen. Je hebt kennis van ergotherapeutisch 
handelen bij oudere zorgvragers.
In het bezit zijn van een rijbewijs B.
ons aanbod:
19/38ste arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Verloningsbarema BV1-BV3 (€1265,85-€2121,84 bruto/maand), 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen.

Psycholoog
woonzorgcentrum De Motten (contract onbepaalde duur  – 
deeltijds 19/38ste) + wervingsreserve 2j

jouw uitdaging
Je staat in voor de psychische begeleiding van bewoners en 

mantelzorgers en dit vanuit een totaalbenadering (psychisch, 
sociaal...). Hiernaast geef je mee vorm aan het vormingsbeleid van de 
organisatie.
jouw profiel
Je ben in het bezit van een masterdiploma klinische psychologie 
of daarmee gelijkgesteld. Je bent een gedreven persoon met zin 
voor verantwoordelijkheid, je kan zowel zelfstandig als in team 
werken. Je bent constructief, dynamisch, leergierig en alert. Sterke 
communicatieve en organisatorische vaardigheden typeren jou.
In het bezit zijn van een rijbewijs B.
ons aanbod:
19/38ste arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur .
Verloningsbarema A1a-A2a (€1585,04-€2626,01,01bruto/maand), 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen.

bijkomende informatie
personeelsdienst@desemper.be website: www.tongeren.be/vacatures

interesse ?
Stuur je kandidatuur ter attentie van het Vast Bureau, OCMW, Dijk 
124 te 3700 Tongeren. Dit kan per post (de poststempel is bepalend 
voor de datum van kandidatuurstelling) of via  
personeelsdienst @desemper.be. 

Je sollicitatiebrief vermeldt voor welke functie je solliciteert, motiveert 
je kandidatuur en is vergezeld van je curriculum vitae met foto en een 
kopie van het vereiste diploma.
Kandidaturen voor de functies bereiken ons uiterlijk op 08.08.2021. 

Wij zijn Tongeren en zoeken een:

Volgende halte: werken bij Keolis
Heb je een rijbewijs D? 

Solliciteer voor buschauffeur bij Keolis.
We zoeken chauffeurs voor schoolbus, autocar en 
openbaar vervoer, maar ook mecaniciens en planners.

Als grooAls grootste private busbedrijf in België staan we voor 
kwalitatief en duurzaam vervoer en een job in de buurt. 

Ontdek alle vacatures in Vlaanderen en solliciteer op 

JOBS.KEOLIS.BE

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.



Werken bij Maasmechelen, dat is werken voor een multiculturele en 
levendige gemeente, omringd door mooie natuur. Ruim 6oo collega’s 
zetten zich dagelijks in om onze ambities voor Maasmechelen waar 
te maken. Deel je kennis en draag je steentje bij aan de groei van 
onze gemeente! Zie jij jezelf in een van deze functies?

Wij zijn op zoek naar jou! 

COÖRDINATOR VREEMDELINGENZAKEN
Contractueel – voltijds – B1-B3

MEDEWERKER BURGERZAKEN 
Contractueel – halftijds/voltijds – C1-C3

MEDEWERKER ONTHAAL 
Contractueel – halftijds – C1-C3

Klinkerman
Contractueel – voltijds – D1-D3

Interesse?  
Surf naar www.maasmechelen.be/vacatures 
voor meer informatie.

Stad Maaseik zoekt:
• JURIST(E)
• PERSONEELSMANAGER
• DIENSTHOOFD INFRASTRUCTUUR & 

PATRIMONIUM
• COÖRDINATOR INFRASTRUCTUUR & 

PATRIMONIUM
• DESKUNDIGE LOKALE ECONOMIE
• DESKUNDIGE BIBLIOTHEEK
• DESKUNDIGE BURGERZAKEN
• HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
• MAATSCHAPPELIJK WERKER(S)
• KINDERARMOEDECOÖRDINATOR

Meer info over aanbod en functies:
www.maaseik.be/vacatures

Ben jij 

de extra 

topping 

van ons 

team?

Het Wit-Gele Kruis 
van Vlaanderen 
werft aan

Verpleegkundig stafmedewerker
VOLTIJDSE FUNCTIE VAN ONBEPAALDE DUUR
Je bent verantwoordelijk voor beleidsvoorbereidend studiewerk en 
deelname aan diverse overlegorganen om standpunten en visies uit 
te werken en te verdedigen als vertegenwoordiger van de Wit-Gele 
Kruisverenigingen.

Coördinator audit & finance
VOLTIJDSE FUNCTIE VAN ONBEPAALDE DUUR 
Vanuit jouw eigen risicoanalyse, en vanuit opdrachten van het Intern 
Auditcomité, ben je verantwoordelijk om een auditplan op te stellen en 
coördineer je de uitvoering ervan. Je werkt mee aan financiële processen 
en analyses die benchmarking en kennisdeling tussen de verschillende 
entiteiten mogelijk maken.

Solliciteer nu op jouwstijl.be

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

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

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

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

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

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

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

Onze Missie en meer informatie: www.codaboekhouders.be

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


