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

IMPACT OP UITNODIGING VOOR SOLLICITATIEGESPREK

Waarom je taalfouten
in je cv best vermijdt

Maak je taalfouten
op je cv, dan word je
als minder intelligent
aanzien. En ook als
minder aangenaam om
mee samen te werken.
Veel afgestudeerden betreden rond deze tijd de arbeidsmarkt. Al telt niet alleen de inhoud van hun cv, maar ook de taal. En in welke mate die verzorgd en correct is. Wie
spelfouten maakt, wordt als minder zorgvuldig aanzien. En als minder intelligent.

Onderzoekers van UGent, KU Leuven en Odisee
Hogeschool lieten 445 Vlaamse recruiters drie
pas afgestudeerde (en fictieve) jobkandidaten
beoordelen. In totaal ging het om 1.335 kandidaatsbeoordelingen.
De kandidaten in de studie verschilden onder andere in het aantal spellingsfouten in hun cv: nul, twee
of vijf. Aangezien deze taalfouten bij elke recruiter
aan andere kandidaten werden toegekend, lag de
kans op een jobgesprek enkel aan de spelfouten.
“Het is wereldwijd het eerste experiment dat het effect van spellingsfouten in verschillende beroepen
bestudeert”, aldus de onderzoekers.

1. TWEE TAALFOUTEN

= VRIJWILLIGERSWERK

Spellingsfouten zijn gauw gemaakt op een cv, maar
ze kunnen duidelijk een (droom)jobgesprek in de
weg staan. De kans op een jobgesprek bedroeg
65,6 procent voor wie geen spelfouten maakte, tegenover 58,1 procent voor degenen met twee spelfouten en 46,6 procent voor hen met vijf spelfouten.
Geen enkel van de andere cv-kenmerken die de
onderzoekers lieten variëren (van geslacht en een

jaartje dubbelen tot studentenjobs, afstudeergraad
en ingeschatte taalvaardigheid) had een effect van
dezelfde orde als dat van vijf spellingsfouten in het
cv.

naar je cv. Minder verrassend is dat het maken van
spellingsfouten sterker afgestraft wordt voor beroepen waar geschreven communicatie een centrale rol inneemt.

3. “SLECHTE COMMUNICATIE,

Opvallend is dat zelfs het effect van twee spelfouten
in het experiment even negatief was als het effect
van vrijwilligerswerk positief is. Met andere woorden: geen spellingsfouten maken (in plaats van
twee) leverde de kandidaten evenveel op als aan
vrijwilligerswerk doen. “Opmerkelijk”, stelt professor Stijn Baert van UGent. “Een eerdere praktijktest
toonde aan dat vrijwilligerswerk van goudwaarde
is voor je cv. Wanneer etnische minderheden aan
vrijwilligerswerk doen, laat dat bijvoorbeeld toe om
discriminatie te ontlopen.”

De onderzoekers konden ook achterhalen welke
signalen spellingsfouten geven. Zo vrezen recruiters dat de kandidaten dan slechter communiceren
en dat de samenwerking met hen minder makkelijk
en aangenaam zal zijn. Verder speelt bij wie spellingsfouten maakt ook het idee dat deze persoon
minder nauwgezet is (en werkt). “En er is ook de
inschatting dat ze simpelweg minder deskundig en
intelligent zijn”, klinkt het bij de UGent.

2. STRENGER VOOR

4. OOK SOCIALE MEDIA

BEPAALDE BEROEPEN

Sollicitanten voor laaggekwalificeerde beroepen
worden sterker afgestraft voor spelfouten. De onderzoekers oordelen dat een diploma hoger onderwijs (vereist in hooggekwalificeerde beroepen) een
meer objectief houvast geeft over de intellectuele
capaciteiten van de kandidaat. Oftewel: als je het
zonder diploma moet doen, gaat er meer aandacht

MINDER NAUWGEZET”

De resultaten doen de onderzoekers besluiten
dat op de Vlaamse arbeidsmarkt niet alleen de inhoud maar ook de vorm van een cv belangrijk is.
Al gaat het verder dan dat. Zo speuren recruiters
vaak websites als Facebook af om kandidaten te
screenen. “Of hoe publiek beschikbare informatie
op sociale media in feite het verlengde van je cv is.”
William Visterin

EXOLON GROUP, met in België (Tielt) zowel de hoofdzetel als een productievestiging en een zusterfirma in Italië
(Terni), is een Europees marktleider in transparante kunststofplaten voor de industrie, de bouw- en communicatiesector. Met een team van 250 personeelsleden realiseren
wij een omzet van meer dan 100 mio euro. Ter versterking
zoeken wij een (m/v)

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.
Profiel: • 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 productielijn). Hiertoe neem je verantwoordelijkheid 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.
Profiel: • leergierig ingenieur (elektro)mechanica • minstens initiële ervaring in machinebouw of in een
industriële omgeving • de ambitie om autonoom projecten vanaf het concept tem de implementatie 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 investeert met het oog op nieuwe afzetopportuniteiten in diverse sectoren • een attractief
loonpakket + voordelen + representatieve bedrijfswagen voor de project engineer.
Interesse?
Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80
www.verdonckbv.be

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

w w w. z a b o . b e

ZABO nv, gevestigd in MARKE, is een gespecialiseerde
kmo in het zagen/boren in beton. Met 40 werknemers
vervullen wij dagelijks talrijke opdrachten en zoeken wij
ter opvolging een

VERANTWOORDELIJKE VEILIGHEID
Preventieadviseur Niveau 3 en VCA-Verantwoordelijke
• Bouwsector (ref. 28809)

De uitdaging: In deze veelzijdige job zal je nauw samenwerken met de bedrijfsleider voor
een optimaal veiligheidsbeleid: • opstellen preventie- en actieplannen • alle aspecten omtrent
het VCA-certificaat • onthaalbrochures en veiligheidsinstructies • toolboxen • risicoanalyses
• opvolging klachten en arbeidsongevallen • keuringen • nieuwe aankopen (attesten, fiches,
indienststellingsverslagen) • rapportering verslagen preventieadviseur • all-round administratieve taken.
Profiel: • bachelor met sterke interesse voor de bouwsector • bij voorkeur reeds initiële ervaring
als preventieadviseur • sociaalvaardige en daadkrachtige problem solver • de ambitie om mee
te bouwen aan een expansieve KMO.
Aanbod: • een zeer autonome job met ruimte voor eigen initiatieven • een grote betrokkenheid bij het dagelijkse KMO-beleid • een professioneel gerund bedrijf met een
aanstekelijke teamspirit • een nichebedrijf met een uitstekende sectorreputatie
• desgewenst mogelijkheid voor 4/5-tewerkstelling • een zéér attractief salarispakket (te bespreken) + alle voordelen eigen aan de bouwsector.
Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80 of 059 26 76 57
www.verdonckbv.be

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Onze opdrachtgever, een KMO met hoofdzetel in ZUID WEST-VLAANDEREN, is een sterke
logistieke partner in warehousing, transport en administration. In het kader van de verdere
groei wenst de directie zich te omringen met een (m/v)

FINANCE MANAGER
ma/ba met praktijkervaring in boekhouding (ref. 9 327)
De uitdaging: Als teamlid van het algemeen management, word je eindverantwoordelijk
voor de dagelijkse boekhouding en het financieel beheer van de diverse vennootschappen:
• coachen en aansturen van het financieel team • maandelijkse rapportering en financiële
analyse van de verschillende departementen • optimaliseren en automatiseren van de boekhoudkundige processen • personeelsopvolging i.s.m. het sociaal secretariaat • projectmatige
aanpak van diverse dossiers: investeringen, verzekeringen, samenwerkingsverbanden, etc.
Profiel: • veelzijdig master TEW of Handelswetenschappen of bachelor met brede ervaring
• gedegen operationele kennis van bedrijfsboekhouding • minimum 5 jaar ervaring in een
onderneming of consultancy bedrijf • passie voor cijfers en dataverwerking • ICT-minded
• getriggerd door een KMO-spirit.

Zorgcampus De Boomgaard profileert zich als een open (t)huis voor iedereen.
Door middel van de verschillende dienstverleningsvormen (dienstencentrum,
centrum voor dagverzorging, centrum voor kortverblijf en woonzorgcentrum)
en samenwerkingsverbanden (thuishulp en assistentiewoningen) komen we
tegemoet aan diverse zorgvragen. Voor de zorgcampus zijn we op zoek naar een
nieuwe directeur (m/v/x) die een hart voor ouderen heeft.

Aanbod: • een interne spilfiguur en sparringpartner voor de bestuurders • een no-nonsense
teamspirit • rechtstreekse betrokkenheid met de beleidsbeslissingen • een solide bedrijvengroep actief in een boeiende internationale business • een attractief salarispakket met
representatieve bedrijfswagen.

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

DIRECTEUR ZORGCAMPUS

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

voltijds - onbepaalde duur - A4a-A4b
FUNCTIE & PROFIEL
Als directeur schaar je je achter onze
visie waarin we onze bewoners centraal
stellen. Je stuurt een dynamisch, betrokken en warm team aan, dat houdt van
vrijheid, autonomie en waardering.
Je profileert je bijgevolg als een participatief leidinggevende die zich in praktijk
vooral op gelijke voet met zijn/haar
personeel plaatst. Je weet ook kordaat
te reageren wanneer er knopen doorgehakt moeten worden.
PROFIEL
Je bent een coach die inzet op zelfstandigheid en waardering • je spreekt
duidelijk en helder • je houdt ervan
om anderen te enthousiasmeren en te
stimuleren bij o.a. veranderingstrajecten
• je bent hands-on, dynamisch en veranderingsgezind • je bent besluitvaardig
• je bent zeer klantgericht vanuit jouw
hartelijke en sociale opstelling naar alle
actoren in de organisatie • je hebt bij
voorkeur ervaring in leidinggeven.

VOORWAARDEN
Masterdiploma én drie jaar relevante
beroepservaring • indien je niet over
een masterdiploma beschikt, dien je te
slagen voor een capaciteitsproef én drie
jaar relevante beroepservaring aan te
tonen.
SELECTIEPROCEDURE
De selectieprocedure zal bestaan uit
een schriftelijk, mondeling en assessment center en gaat door in september/
oktober.
AANBOD
Een aantrekkelijk loon met bijkomende
extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, terugbetaling kosten
openbaar vervoer en diverse opleidingsmogelijkheden.
Een aanleg van een wervingsreserve van
één jaar (verlengbaar tot drie jaar).

INTERESSE?
Tot en met 18 augustus 2021 kan je online solliciteren via ccselect.
probisgroup.be/vacatures door jouw motivatiebrief en cv, een kopie
van het gevraagde diploma, een bewijs van gevraagde ervaring 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.

CREATUFT nv, gevestigd in KUURNE, is een gespecialiseerd 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 aanspreekpunt 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, …
Proﬁel: • 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, projectontwikkelaars, enz. • een spilfunctie met verdere groeikansen in het klantenrelatiebeheer
• een verticaal geïntegreerd nichebedrijf met een stevige ﬁnanciële background
• een wereldwijde reputatie dankzij een uniek productengamma • attractieve en
marktconforme loonvoorwaarden + voordelen.

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

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

Om de dagelijkse werking naar de toekomst te verzekeren en te optimaliseren, zijn we op zoek naar een:

Operations Manager
Functie en verantwoordelijkheden

Pelt
60 medewerkers
Opgericht in 1946
20km hek/dag

55 miljoen euro omzet
www.balak.com

BALAK is een bijzonder innovatief, hooggeautomatiseerd familiebedrijf en is anno
2021 Europees marktleider in de massaproductie van high-end dubbelstaafpanelen
die hun toepassing vinden in omheiningen,
afscheidingen en industriële afrasteringen
(spoor, luchthaven, sport ...). Haar B2Bklanten - 99% is export - bevinden zich in heel
Europa, met focus op de DACH-landen,
Nederland en Scandinavië.
Dankzij inhouse ontwikkelde machines,
kunnen panelen tot 2,4m hoog en 2,5m breed
volautomatisch gelast, verzinkt en gecoat
worden. BALAK werkt zeer efficient door haar
productieprocessen uitvoerig te meten en
produceert op een continue, constante
manier, bovendien Made to Stock, wat rust
geeft in de organisatie.

1. Aansturen en motiveren van de afdelingen productie, onderhoud en expeditie i.s.m. de assistent operations, uw
rechterhand
2. Bijsturen van de planning i.f.v. een optimaal productierendement en goederenstroom
3. Trimestrieel voeren van functioneringsgesprekken, voorzitten van het CPBW en contact onderhouden met uitzendbureaus
4. Monitoren en analyseren van de data en bewaken en bijsturen van de processen
5. Lid van het managementteam samen met bedrijfsbureau, finance en verkoop
Gewenste kwalificaties

Ba/Ma E/M of
gelijkwaardig

Brede technische
kennis

Peoplemanager

Leiding
geven

Flexibel

Zelfsturende
teams

Productie-ervaring,
3-ploegen

Communicatief

Wat heeft BALAK u concreet te bieden?
Financieel
gezond
bedrijf

Afwisselende
leidinggevende
functie

Overdracht en
intensieve opleiding
op de werkvloer

Informeren, overleggen of solliciteren?

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

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

Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Competitief salaris
(mgt vennootschap
mogelijk)

Firmawagen

Aanwerving
exclusief
begeleid door

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

IT-Systeembeheerder
Functie en verantwoordelijkheden

Bocholt
40 medewerkers
Opgericht in 1997
6.000m2 productieoppervlakte na verhuis
9 miljoen euro omzet
www.aidglass.be

AID GLASS BV is een snelgroeiend en dynamisch
vlakglasproductiebedrijf met een eigen montagedienst. Dagelijks realiseert een team van deskundige
medewerkers de meest fraaie ideeën en ontwerpen
in glas voor architecten, interieurbouwers,
afwerkingsbedrijven en metaalbedrijven in de
Benelux. AID Glass is bovendien groothandel in en
installateur van isolatieglas voor raamfabrikanten.
Het vlakglas wordt op maat gesneden en vindt zijn
toepassingen in spiegels, ballustrades, scheidingswanden, glasdeuren, leggers, enz. Hiervoor beschikt
AID Glass over een eigen hardingsoven en kan het
bedrijf door recente investeringen in een tweezijdige
slijpmachine en automatische snijlijn flexibel
produceren en snel leveren op vraag van de klant. Om
haar groei te ondersteunen, verhuist AID Glass
binnenkort naar een moderne nieuwbouw, waardoor
de productiecapaciteit verdubbeld wordt.

1.
2.
3.
4.
5.

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

Gedreven

Creatief

Beheerst

Vooruitziend

Flexibel

SQL

Ba Informatica

Zelfstarter

ERP (Fene Vision)

Wat heeft AID GLASS u concreet te bieden?
Sterk
groeiend
familiebedrijf

Inspirerende
werksfeer

Open en korte
communicatielijnen

Informeren, overleggen of solliciteren?

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

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

Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Filevrije
omgeving

Competitief
arbeidsvoorwaardenpakket

Aanwerving
exclusief
begeleid door

Hogeschool PXL
heeft volgende vacatures

ONDERZOEKSHOOFD
∞ BOUW & ENERGIE
∞ ONDERWIJSINNOVATIE

STUDYCOACH

STAFMEDEWERKER
∞ HRM
∞ STUDENTENBEGELEIDING
EN STUDIEVOORTGANG

OPLEIDINGSHOOFD
RECHTSPRAKTIJK

DIENSTHOOFD
PXL-CONGRESS

MEDEWERKER
LAPTOPDIENST
Bekijk ook ons aanbod
onderwijs- en onderzoeksfuncties
voor academiejaar 2021-2022 op

www.pxl.be/jobs

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)

Limburg staat voor grote
uitdagingen, daar hebben
we jou bĳ nodig!

Junior
Project
AFDELINGSHOOFD
Het POM-team werkt aan innovatieve
entrepreneur met technische
background
projecten die Limburg digitaler, koolstofarmer
Managers
(ref. 63 912)

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding
in de productietechniek
je eindveren schaalbaarder
maken. POMword
connecteert

(m/v/x
– voltijds
– autonome productieafdeling: • productieplanning in samenspraak
antwoordelijke
voor een
hiervoor ondernemingen, werknemers, lokale
met de verkoop
(ERP)
• stockopvolging en afspraken ivm logistiek • praktische organisatie en
Corda
Campus
Hasselt)
besturen, kennisinstellingen en het middenveld.

personeelscoaching • rapportage aan de operations manager omtrent kwaliteit, rendement,
Bij POM Limburg maak jij het verschil als Junior
voorzien wij verdere groeikansen (jobrotatie, projecten,

uitval,coördinerende
wijzigingen, etc. Op
Een
roltermijn
nieuwe
investeringen,
…).
met
veel
afwisseling

Project Manager.

Profiel: • hogere technische opleiding of gelijkwaardig door ervaring • ondernemend en
Als
Junior Project Manager word je
organisatorisch persoon • minstens leidinggevende ervaring op de werkvloer • de ambitie om
mee ondergedompeld in een boeiende
Solliciteren
mee te bouwen aan een sterk groeiende afdeling • flexibel en stressbestendig • goede kennis
kan tot
en innovatieve omgeving. Je krijgt
van de Franse taal.
23 augustus
de gelegenheid om te proeven
2021.
van
uiteenlopende
sectoren,
een technische expertise • een grote betrokkenheid (vlakke
Aanbod:
• een bedrijf
met een uniek
organisatiestructuur)
en verdereeconomie.
groeikansen • geregelde opleiding en bijscholingen • een
vernieuwende
en duurzame
goede werksfeer dankzij spontane en terugkerende teamactiviteiten • een solide West-

Als starter
word bedrijvengroep
je mee betrokken
Vlaamse
met een KMO-spirit • ruime autonomie • stimulerende
in projecten rond
de ontwikkeling
loonvoorwaarden
(te bespreken) + diverse voordelen.
van nieuwe bedrijventerreinen,
innovatieve
campussen en ruimtelijkeInteresse? Reageer via Verdonck Professional Partners
Aanwerving exclusief begeleid
office@verdonckbv.be
door onze professionele HR-partner.
masterplannen.
De focus ligt steeds
056 53 11 80
op digitalisering en verduurzaming.
www.verdonckbv.be
Menen – Oostende

Samen met bedrijven en lokale
overheden breng je verschillende
ideeën samen tot een gedeelde
ambitie. Je werkt samen met collega’s
Verdonck
met uiteenlopende kennis en ervaring
Professional
in continu wisselendePartners.
teams.

Experts
in bij aan de verdere
Draag jij graag
econo
mische
ontwikkeling van
personeelswerving
de provincie Limburg? Schrikt
en
psychologische
een functie
met veel autonomie,
afwisseling en impact op de regio
screenings.

DE TOEKOMST
WAAIT HET
KRACHTIGST
IN LIMBURG.

De vriendelijkste plek
om te werken, ondernemen,
innoveren en excelleren.

jou niet af? Dan ben jij de persoon
die we zoeken.

www.pomlimburg.be/jobs

De gemeente Leopoldsburg werft aan (m/v):

STAFMEDEWERKER/-STER BIBLIOTHEEK

B1-B3 – contractueel – voltijds

Functie:
Je staat mee in voor de inhoudelijke werking van de
bibliotheek. Je creëert, organiseert en communiceert
projecten en activiteiten voor doelgroepen met als doel de
bibliotheek uit te bouwen tot een ontmoetingsplaats. Als
stafmedewerker verzorg je de externe communicatie van de
bibliotheek.
Profiel:
Je kan zelfstandig werken. Je bent in het bezit van een
rijbewijs B en van een bachelorsdiploma, of daarmee
gelijkgesteld.

2 SCHOONMAKERS/-STERS

D1-D3 – contractueel – deeltijds 28,5/38
Functie:
Je zorgt voor een nette en hygiënische leefomgeving door de
regelmatige reiniging in en rond de gebouwen.
Profiel:
Je leeft afspraken correct na en je bent flexibel ingesteld.

Gezocht: M/V/X
die weet wat telt.
Bilzen heeft iets apart. Eigenzinnig maar vastberaden.
Hier bekijken we de dingen graag anders. We zijn niet
de grootste. Ook niet de oudste of de chicste. We doen
het op onze manier. Met passie, goesting en de ambitie
om Bilzen elke dag opnieuw biesonder te maken.
Daarom zijn we op zoek naar een:

DESKUNDIGE
REKENDIENST / BOEKHOUDER
Graad Bv – voltijds – contractueel

Profiel

Als deskundige help je het bestuur en de
diensten bij de voorbereiding en uitvoering
van het financieel beleid van stad, OCMW
en AGB. Vanuit je financiële expertise geef je
advies en ondersteuning in het vastleggen en
opvolgen van de budgetten. Je zet je in voor de
boekhoudkundige aspecten bij jaarafsluitingen.
Je werkt mee aan het subsidiemanagement en
rapporteert binnen de organisatie op niveau van
budget en jaarrekening. Je weet de afhandeling
van financiële documenten te optimaliseren.

Voorwaarden

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

Loon

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

Solliciteren kan tot uiterlijk 23 augustus 2021 door
je sollicitatiebrief, cv en een kopie van je diploma
te versturen naar de stad Bilzen, t.a.v. Personeelsdienst, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen of via
e-mail naar vacatures@bilzen.be. Raadpleeg de
volledige functiekaart op www.bilzen.be.

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

KANDIDAATSTELLING
Richt je kandidatuur met vermelding van je motivatie, het
vereiste diploma en/of attest, schriftelijk en aangetekend,
met recent cv uiterlijk op 21 augustus 2021 aan het college
van burgemeester en schepenen, personeelsdienst, Koningin
Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg. Je mag je kandidatuur ook
met de vereiste stukken tegen ontvangstbewijs afgeven aan
de centrale onthaalbalie van het gemeentehuis tijdens de
openingsuren (zie www.leopoldsburg.be). Solliciteren onder
dezelfde voorwaarden via e-mail mag ook op
sollicitaties@leopoldsburg.be.
Voor beide functies is een functiebeschrijving beschikbaar die
kan worden geraadpleegd op www.leopoldsburg.be/vacatures.
Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Bart
Froeyen: T 011 34 92 15 of bart.froeyen@leopoldsburg.be.

Halen is een Vlaamse stad met 9.500 inwoners, gelegen in de neus van West-Limburg. Elke dag zetten
onze medewerkers zich in voor een klantvriendelijke dienstverlening die bijdraagt tot het welzijn van
onze burgers en de duurzame ontwikkeling van onze stad. Heb jij zin om hieraan mee te werken? Het
stadsbestuur van Halen is op zoek naar:

Beleidscoördinator

Deskundige patrimonium

Je bent de schakel tussen de administratie en de
algemeen directeur en staat in voor de goede
werking van verschillende interne diensten: personeelszaken, communicatie- en informaticabeheer,
burgerzaken, onthaal en secretariaat, lokale
economie en toerisme en het OCMW. Je kunt
leidinggeven, delegeren, motiveren en coachen om
de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Je
hebt een grondige kennis van de algemene werking
van een openbaar bestuur.

Je onderhoudt en beheert het patrimonium van de
stad, het OCMW en het AGB zoals bepaald in het
strategisch meerjarenplan. Je zorgt ervoor dat het
patrimonium technisch, hygiënisch en duurzaam
onderhouden wordt. Hiervoor werk je nauw samen
met de werkcoördinator technische dienst. Je
optimaliseert het geautomatiseerde patrimoniumbeheersysteem. Je ondersteunt de coördinator
grondgebiedzaken in het kader van patrimoniumgerelateerde projecten en volgt toegewezen
projecten nauwgezet op.

Niveau A1a-A3a • statutair

Niveau B1-B3 • contractueel

Diensthoofd omgeving
Niveau A1a-A3a • statutair

Je leidt en coördineert de werking van de dienst
omgeving (R.O., milieu, leefmilieu, mobiliteit) en zorgt
voor een kwalitatieve dienstverlening zoals bepaald
in het strategisch meerjarenplan. Je staat in voor het
beleidsdomein mobiliteit. Je hebt een grondige kennis
van de sector en de wetgeving met betrekking tot
de functie.

Aanwervingsvoorwaarden: Je hebt een professionele bachelor (niveau B) of een masterdiploma
(niveau A) • Je slaagt voor de aanwervingsproeven
Aanbod:
Boeiende
en
uitdagende
job
•
Geïndexeerd brutomaandloon: min. € 2.509,94 max. € 4.229,18 (niveau B); min. € 3.170,07 - max.
€ 5.578,45 (niveau A) • Maaltijdcheques van € 8
• Hospitalisatieverzekering • Fietsvergoeding •

Deskundige
ruimtelijke ordening
Niveau B1-B3 • contractueel

Onder leiding van het diensthoofd omgeving sta je in
voor de behandeling van het luik ruimtelijke ordening
van omgevingsaanvragen en van meldingen. Je
informeert en verstrekt deskundig advies aan de

30 verlofdagen • Mogelijkheid tot toekenning van 10
jaar functierelevante anciënniteit uit de privésector
of uit een zelfstandige activiteit • Voor alle functies
wordt een wervingsreserve aangelegd
Interesse?
Stuur je kandidatuur en cv, samen met een kopie van
je diploma, uiterlijk op 25 augustus 2021 naar het
college van burgemeester en schepenen, Markt 14,

burger en bedrijven. Je bent het aanspreekpunt
voor burgers, bestuur en overheden. Je staat mee in
voor het plannen en uitwerken van het beleid ruimtelijke ordening van het lokaal bestuur. Je hebt een
grondige kennis van de regelgeving met betrekking
tot de functie.

Cultuur en
vrijetijdscoördinator
Niveau B1-B3 • contractueel

Als cultuur- en vrijetijdscoördinator organiseer je
de werking van de dienst cultuur zoals bepaald
in het meerjarenplan. Je zorgt ook voor de coördinatie en organisatie van het vrijetijdsprogramma
Buitenschoolse
Opvang
Activiteiten
volgens
de decretale bepalingen. In overleg met de
verschillende diensten organiseer je de praktische
uitwerking ervan. Je rapporteert aan de lokale
en hogere overheid en je bewaakt de subsidies.
Samenwerking met de verschillende diensten van
vrije tijd, welzijn en OCMW is hierbij belangrijk.

3545 Halen, geef ze af tegen ontvangstbewijs
aan het onthaal in het stadhuis of mail alles naar
personeelsdienst@halen.be. De functiebeschrijvingen
en de specifieke aanwervingsvoorwaarden vind je
op www.halen.be. Je kan ze ook opvragen bij de
personeelsdienst: 013 61 81 26.
Onvolledige en te laat aangekomen kandidaturen
worden niet in aanmerking genomen.

www.halen.be
Lommel is een natuurstad met 34.350 inwoners, een
bruisend middenstandsleven, economische groei en talrijke
verenigingsinitiatieven. Lommel wil verder bouwen aan een
warme, fietsvriendelijke, innoverende en bruisende stad waar
buurten worden verbonden, bezoekers worden geïnspireerd,
verenigingen worden ondersteund en ondernemers alle
kansen worden geboden. Ons enthousiast team van stadsen OCMW-medewerkers dat uit 340 personeelsleden bestaat,
bouwt hierbij verder aan een efficiënte, vlot toegankelijke
dienstverlening op maat van iedereen.

Naar aanleiding van het pensioen van de huidige functiehouder in 2022 is Lommel momenteel op zoek naar een toekomstige

• Algemeen Directeur

Decretale graad, voltijdse, statutaire betrekking

Je verantwoordelijkheden

• Als algemeen directeur leid en coördineer je de organisatie bij het realiseren
van de vooropgestelde doelstellingen en om een zo optimaal mogelijke
dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

Profiel

• Je behaalde een masterdiploma of een diploma hieraan gelijkgesteld.
• Je hebt minimum 5 jaar relevante, professionele en leidinggevende ervaring.
• Je bent iemand die de organisatie in beweging kan zetten en houden, die
als uitgesproken peoplemanager de integratie van alle diensten kan
bewerkstelligen, die met bruisende ambitie, passie en goesting de
schouders zet onder het team van Lommel.

Ons aanbod

• Je komt terecht in een dynamische organisatie, in volle beweging.
• Een voltijdse statutaire tewerkstelling met 1 jaar proef.
• In het online vacaturebericht vind je meer details m.b.t. het aanbod.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 12 september 2021 via
motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. Daar vind je ook
de functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden terug.
Heb je nog vragen alvorens te solliciteren? Neem gerust contact op met
Jeroen Smeulders, Director Public, Healthcare & Non-Profit bij Motmans & Partners
via 011 30 35 06 of jeroen.smeulders@motmansenpartners.be.

HET GEMEENTE- EN OCMW-BESTUUR VAN ALKEN ZOEKEN

1 voltijdse contractuele logistieke medewerker dienst
vrije tijd voor onbepaalde duur.

INDUSTRIEWEG-NOORD 1178
3660 OUDSBERGEN

De functieomschrijving en meer informatie kan je vinden op www.alken.be/solliciteren
Ben je geïnteresseerd?
Mail jouw sollicitatiebrief met CV naar: personeel@alken.be
Solliciteren kan tot en met 22 augustus 2021.
Bijkomende info: Linda Vandromme, coördinator dienst vrije tijd, linda.vandromme@alken.be of
Greta Boussu, personeelsdienst, greta.boussu@alken.be
Deze functie is ook toegankelijk voor personen met een beperking.
De aanwervingsprocedure bestaat uit een mondelinge en een praktische proef.

Alken brouwt aan de toekomst, misschien samen met jou?

www.alken.be

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van:
Meewerkende vrachtwagenchauffeur CE-rijbewijs/code 95
Betonzager met C-rijbewijs/code 95
Handlanger: moet ervaring hebben in het afwerken van beton.
Voor meer info surf naar www.neliswegenbouw.be
Solliciteer via nicole.nelis@neliswegenbouw.be
Of via het nr. 089/85.77.43

CEO

Hands-on manager met affiniteit met productie en techniek
De kennismaking
Warsco Units, met hoofdzetel in
Genk en een eigen productiesite
in Zutendaal, is al meer dan
40 jaar dé expert in tijdelijke en
(semi)permanente huisvesting. In
die tijd zijn ze uitgegroeid tot een
sterke speler met lokale productie
en leveringen in heel Europa.
Vanuit filialen in Gent en Nederland
staan ze dicht bij hun klanten. Hun
succesformule: inventieve ontwerpen,
nauwkeurige bouw, vakbekwaam
onderhoud, klantgerichte service,
technisch bedreven monteurs en een
gespecialiseerd wagenpark. Met een
team van ongeveer 120 gedreven
medewerkers maken zij het verschil
voor klanten in diverse sectoren
van bouw over industrie tot zorg. In
het kader van hun verdere groei en
professionalisering zijn wij voor hen
op zoek naar een:
www.warsco.eu

De uitdaging: • Als CEO zorg je dankzij een dynamisch, toekomstgericht beleid voor de verdere
groei en professionalisering van Warsco Units • Definiëren van de strategische doelstellingen
(samen met de eigenaar) en mee bepalen van de toekomstvisie van de organisatie • Verdere
uitbouw van exportactiviteiten: ontwikkelen van lokale hubs • Samen met het 6-koppige
directieteam de continuïteit en borging van het algemene beleid bewaken • Optimaliseren van de
productieprocessen: verbetermogelijkheden detecteren, realiseren en borgen • Aanspreekpunt
en vertrouwenspersoon voor klanten, leveranciers, medewerkers … • Verantwoordelijk voor het
goed begeleiden en coachen van de volgende generatie • Rechtstreeks en regelmatig
rapporteren aan de eigenaar
De perfecte match: • Gedreven ondernemer met minimaal 8 jaar algemene managementervaring binnen een relevante context • Strategisch denkniveau • Affiniteit met productie en
techniek • Hands-on aanpak • Peoplemanager met motiverende aanpak: ondersteunen,
faciliteren en bijsturen waar nodig • Zin voor initiatief, proactief denken en zorgen voor een
borging van de reeds gebouwde fundamenten • Open, toegankelijk en vertrouwend ingesteld,
integer en bescheiden • Vertrouwd met eigenheden van een familiale omgeving
Het aanbod: • Mee je stempel drukken op de verdere groei en uitbouw van een mooi, familiaal
succesverhaal • Organisatie die kwaliteit biedt en een stevige, wederkerende klantenbasis heeft
• Bedrijf met gezonde groeiambitie en voldoende uitdaging • Aantrekkelijke vergoeding in functie
van bewezen track record, bij voorkeur te werken via managementvennootschap

Meer info? Contacteer Liesbeth Vandenrijt op 011 30 35 00

www.motmansenpartners.be

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

TECHNISCH AANKOPER

Young potential met ambitie
De kennismaking
Optimum Sorting, met vestigingen
in Hasselt, Eindhoven en Denver, is
een gerenommeerde onderneming,
gespecialiseerd in het ontwikkelen,
bouwen en installeren van optische
sorteermachines. Optimum Sorting
levert maatwerkoplossingen
voor internationale klanten in
de levensmiddelenindustrie. De
technologie reduceert de kosten
voor productverwerking en realiseert
een optimale kwaliteit. Optimum
Sorting werkt met een gedreven
team van ruim 65 professionals en
een internationaal agentennetwerk
aan de verdere uitbouw van
haar sterke reputatie. Om de
groeikansen te blijven benutten
en de interne organisatie verder te
professionaliseren, zijn wij voor hen
op zoek naar een gedreven:
www.optimum-sorting.com

De uitdaging: • Je analyseert welke technische onderdelen nodig zijn op korte en lange
termijn en bepaalt welke zaken je wanneer moet inkopen. Je houdt daarvoor de voorraden in
de gaten en plaatst tijdig de bestellingen bij de leveranciers • Je evalueert de leveranciers
regelmatig en start de nodige onderhandelingen op • Je realiseert de beste prijs/kwaliteit/
levertermijnverhouding • Mogelijkheid om door te groeien tot Hoofd Aankoop
De perfecte match: • Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een rol als aankoper in
een technische omgeving • Technisch(e) inzicht en affiniteit zijn een must

HOOFDBOEKHOUDER

Financiële duizendpoot

De uitdaging: • Je staat in voor de boekhouding van de Belgische en Nederlandse entiteiten
• De crediteurenadministratie: o.a. inboeken van aankoopfacturen, matchen van
aankoopfacturen met inkooporders, betalingen voorbereiden ... • De maandelijkse
boekhoudkundige afsluiting • Boeken van de financiële dagboeken • Btw-aangifte, IC-listing
en Intrastat-aangifte • De jaarafsluiting • Aanspreekpunt bij de financiële audit
De perfecte match: • Je beschikt over een bachelor denkniveau en hebt reeds enkele jaren
ervaring opgebouwd in het voeren van de volledige boekhouding van een kmo
Het aanbod voor deze functies: • Een team met een positieve vibe, met ruimte voor
ambitie en initiatief • Jouw vaste standplaats is Hasselt, vaste telewerkdagen zijn
bespreekbaar • Je ontvangt een marktconform salaris met aantrekkelijke extralegale
voordelen
Meer info? Contacteer Philippe Nelissen op 011 30 35 00

www.motmansenpartners.be

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

VERANTWOORDELIJKE TECHNISCHE DIENST
De kennismaking

Ecolab is een wereldwijde
onderneming die oplossingen biedt
voor enkele van ’s werelds grootste
uitdagingen. Hun producten
maken écht een verschil in het
dagelijkse leven van mensen. Met
bijna 50.000 medewerkers staat
Ecolab in voor uitgebreide
oplossingen en plaatselijke
dienstverlening om veilig voedsel
te promoten, schone omgevingen
te onderhouden, water- en
energieverbruik te optimaliseren
en de operationele efficiëntie te
verbeteren voor klanten in meer
dan 170 landen. Momenteel zijn
wij voor de productieplant in
Tessenderlo op zoek naar een:
www.ecolab.com

De uitdaging: • Continu verbeteren van de onderhoudsorganisatie, zodat de uitvoering van
preventief en correctief onderhoud gewaarborgd blijft tegen verantwoorde kosten en
doorlooptijd en dit bij een optimale veiligheidsperformance • Verantwoordelijk voor het opstellen
en controleren van het onderhoudsbudget • Bijdragen aan de ontwikkeling van continuous
improvement en dit vertalen naar een maintenanceplan • Implementeren van een maintenance
management & spare parts management system • Coördineren van technical excellence en
continue verbeteringsprojecten om efficiëntie te verhogen en/of besparingen door te voeren
• Coachen van het maintenanceteam • Stimuleren van een crossfunctionele en flexibele cultuur
binnen de plant • Rapporteren aan de maintenance & engineering manager
De perfecte match: • Min. bacheloropleiding in een technische richting met mechanische en
elektrische kwalificatie of gelijk door ervaring in een gelijkaardige leidinggevende functie
• Min. 5-tal jaar relevante leidinggevende ervaring in world class manufacturing, bij voorkeur
in de chemische sector • Kennis van equipment maintenance en het ontwikkelen van
onderhoudsprogramma’s voor preventief onderhoud • Initiatief nemen om technische kennis
up-to-date te houden • Luistervaardig, sterke communicator en relatiebouwer • Geboren
peoplemanager die zowel het individu als het team verder kan ontwikkelen • Bereid om in te
stappen in een wachtdienst met beurtrol georganiseerd onder de managers
Het aanbod: • Tewerkstelling in een solide, internationale organisatie, gedreven door
continuous improvement, waar mooie investeringsprojecten voorzien zijn • Uitdagende functie
met een grote mate van verantwoordelijkheid • Ruimte om te groeien door professionele
training en persoonlijke ontwikkeling • Competitief salaris incl. interessante extralegale
voordelen
Meer info? Contacteer Jorinde Gijbels op 011 30 35 04

www.motmansenpartners.be

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

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


Een nieuwe job? Wees optimistisch
Natuurlijk ga je op zoek naar die nieuwe job omdat je ontevreden bent over je
huidige. Maar vanaf dan is een optimistische mindset echt een aanrader.

Lead Engineer E&I

Engineer met expertise in meet- en regeltechnieken,
elektrotechniek, instrumentatie en/of automatisatie
Functie: • Als Lead Engineer E&I ben je het aanspreekpunt voor
meet- en regelprojecten voor meerdere productie-installaties
op de site van BASF Antwerpen. Je bent verantwoordelijk voor
de engineering van elektrotechniek & instrumentatie (E&I) en
automatisatie bij multidisciplinaire investeringsprojecten • Je
komt terecht in een multidisciplinair team waar je samen met
je collega-Lead Engineers (piping, civil, mechanical en process)
en een overkoepelende Project Manager projecten uitvoert voor
een bepaalde cluster van productie-installaties op de site van
BASF Antwerpen • Je bepaalt de E&I-structuren en -concepten
van het project • Je maakt kostenramingen op en stelt specificaties op voor de detailed engineering. Je coördineert engineeringcontractoren, bewaakt de scope, timing, kosten en kwaliteit
van het geleverde werk en geeft ondersteuning tijdens de
montagefase aan de constructionmanager • Je rapporteert
rechtstreeks aan je Cluster Manager Site Engineering en in
dotted line ook aan de Functional Manager E&I Engineering.

Project Engineer

Gedreven bouwkundig ingenieur met commerciële feeling
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 begeleiden van complexe projectaanvragen en opdrachten. Je bepaalt en berekent de producten voor bouwprojecten • Je verwerkt
de binnenkomende vragen van klanten tot een Schöck-oplossing: je doet de calculatie, werkt een technisch dossier en offerte uit • Je geeft technisch advies over de producten en de uitwerking van projecten aan ingenieurs, architecten, aannemers
en prefabrikanten • Je ondersteunt de verkoopadministratie en
coördineert het oﬀertebestand • 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.
Proﬁel: • Je bent Industrieel Ingenieur Bouwkunde of bent gelijkwaardig door ervaring • Ben je pas afgestudeerd en op zoek
naar je eerste boeiende uitdaging? Dan voorziet Schöck in

Bedrijfsinfo: BASF is wereldwijd nummer één in de chemie
dankzij intelligente oplossingen voor zijn klanten én voor
een duurzame toekomst. BASF Antwerpen is de tweede
grootste productievestiging van de BASF-groep en het grootste
chemische bedrijf van België. De onderneming biedt dan
ook een breed palet aan carrièremogelijkheden, in België en
internationaal. Ter versterking van hun afdeling Site Engineering
en in het kader van een veelheid aan investerings- en vernieuwingsprojecten zijn zij vandaag op zoek naar (m/v):
Profiel: • Je hebt een masterdiploma als (burgerlijk of industrieel)
ingenieur • Je bent een conceptuele denker en hebt reeds
waardevolle ervaring opgebouwd binnen (basic) engineering
en/of projectmanagement • Je beschikt over een flinke dosis
teamspirit waarbij je met verschillende stakeholders weet
samen te werken en de balans tussen de verschillende belangen
weet te bewaken • Je hebt liefde voor het vak en bent bereid
om bij te leren in de andere disciplines.
Aanbod: • BASF biedt je een veelzijdige uitdaging met verantwoordelijkheden in een gezonde, hoogtechnologische en
dynamische onderneming, waar je levenslang kan leren en
jezelf ontwikkelen.
Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer
online. Vragen? Contacteer Karlijn Hagens +32 499 54 12 93.
Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Bedrijfsinfo: Schöck België is marktleider op het vlak van
verankeringssystemen en wapeningstechniek voor prefabproducenten 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 groeiperspectieven, wil men het team versterken met een (m/v):
de nodige opleiding en een inwerkperiode • Beschik je reeds
over een degelijke werkervaring? Dan ben je na een inwerkperiode 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 marktleider 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 motiverend salarispakket in lijn met je ervaring.
Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online. Vragen? Contacteer Annelies Vanderbauwhede
op +32 9 243 89 52.
Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Virtuele Jobbeurzen

Ontmoet tientallen rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.
Check onze beurskalender!

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

Optimisme is ook nuttig tijdens een sollicitatiegesprek, omdat kandidaten dan sympathieker en
bekwamer overkomen. “Optimisten richten zich
meer op de stimulerende aspecten van het werk en
de gebieden waarop ze controle hebben”, weet ze.
“Als een geïnterviewde een antwoord geeft met een
focus op de oplossingen, in plaats van alleen het
probleem te bespreken, dan is die persoon een
tweede gesprek waard.”
(WiVi)

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

In haar onderzoek met mensen die recent hun job
zijn kwijtgeraakt, haalde Gielan naar eigen zeggen
de optimisten er meteen uit. “Zij ondernemen sneller
actie om een nieuwe baan te vinden, omdat ze geloven dat negatieve gebeurtenissen tijdelijk zijn. Ze
werken hun cv bij en netwerken met voormalige collega’s voor een nieuwe job. Bij de pessimisten duurt
dat vaak langer. Ze doen het met minder enthousiasme, wat bijna altijd het eindresultaat beïnvloedt.”

LOKAAL BESTUUR
MORTSEL
WERFT AAN!
Teamcoach patrimonium
C4-5 | Voltijds | Contract van onbepaalde duur

Antwerpse investeringsgroep in
vastgoed zoekt

BEDRIJFSJURIST (M/V)
Voor deze functie gaan we op zoek naar een master in de rechten met een
allround interesse.
Je zal verantwoordelijk zijn voor alles wat draait rond het juridische, dit wil
zeggen dat jij ons team zal ondersteunen en dat je sterk kan meedenken met
het bedrijf.

Functie

Je coacht het team dat instaat voor het periodieke onderhoud
van onze gebouwen en zorgt ervoor dat ze dit uitvoeren op een
kwaliteitsvolle en efficiënte manier. Buiten de planning zorg je
ook voor de opvolging op het veld. Je biedt ook hulp bij grotere
projecten of evenementen.

•

Teamcoach publieke ruimte

Profiel

Je coacht het team dat instaat voor het periodiek onderhoud van
onze wegen en het groen en zorgt ervoor dat ze dit uitvoeren op
een kwaliteitsvolle en efficiënte manier. Buiten de planning zorg je
ook voor de opvolging op het veld. Je biedt ook hulp bij grotere
projecten of evenementen.

•

C4-5 | Voltijds | Contract van onbepaalde duur

Solliciteren kan tot en met 15 augustus 2021 via www.mortsel.be/vacatures.

•
•

•
•
•
•

Je staat in voor het verlenen van allround juridisch advies, inzake
ondernemingsrecht, contractenrecht, bouwrecht, IT-recht, sociaal recht,
enz.
De verschillende contracten, commerciële overeenkomsten en juridische
documenten passeren steeds onder jouw neus.
Je vertegenwoordigt onze groep in beroepsprocedures voor
omgevingsvergunningen bij de Deputatie.
Je behaalde een master in de Rechten.
Je hebt minimum een 2-tal jaar ervaring.
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, Frans is een pluspunt.
Je beschikt over een professionele houding en werkt vlot samen met
andere juridische medewerkers en/of partners.
Passie en gedrevenheid is belangrijk.

Aanbod
•
•

Verloning naar prestaties in een kapitaalkrachtige groep.
Een boeiende job als vastgoed uw passie is.

Interesse?

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

WWW.MADE.ESTATE

Het gemeentebestuur van SCHELLE
zal overgaan tot de aanwerving
van (m/v/x):

1 hoofdmedewerk(st)er DIENST RUIMTELIJKE ORDENING
Niveau B1-B3 • voltijds (onbepaalde duur)
Wij verwachten voor deze functie een bachelordiploma ofwel een diploma van
het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in
personeelswerving
en psychologische
screenings.

1 omgevingsambtenaar DIENST RUIMTELIJKE ORDENING
Niveau A1a-A3a • voltijds (onbepaalde duur)
Wij verwachten voor deze functie een masterdiploma ofwel een diploma van
het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli,
dat gelijkgesteld werd met het universitair onderwijs.

Hoe solliciteren? Jouw kandidatuur moet samen met het gevraagde diploma
uiterlijk 26 augustus 2021 toekomen t.a.v. het schepencollege,
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle of via e-mail secretariaat@schelle.be.
Voor meer info contacteer ons op 03 871 98 20.

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

de nieuwe supermarkt zoekt
supergemotiveerde mensen!
Voor onze nieuwe
winkel in Ronse en
Denderleeuw zoekt
Jumbo enthousiaste:

Scan mij

Teamleads
Winkelmedewerkers

Weet jij van aanpakken én van uitpakken?
Solliciteer dan snel op be.jobs.jumbo.com

www.livo.be

LIVOVABO nv, met hoofdzetel gevestigd in DENDERMONDE
(Oudegem), is een veelzijdig fabrikant van een volledig gamma aan
stijlvolle binnendeuren. Dankzij een ultramodern machinepark
kunnen wij de meest uitéénlopende aanvragen met een hoge
toegevoegde waarde leveren (technische Jobadvertenties
deuren, designdeuren,
vind je
etc.) Ter opvolging wegens pensionering zoeken
zowel wij
in een
dit (m/v)
weekend-

katern als elke werkdag
verspreid in je krant.
(ref. 113520)
En natuurlijk
op
Jobat.be.
bouwsector


B2B ACCOUNT MANAGER
• master of gelijkwaardig • vertrouwd met de

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding zal je onze talrijke aanvragen voor grotere
projecten (appartementsbouw, WZC, scholen,…) bij aannemers en projectontwikkelaars uit
Vlaanderen en Wallonië behandelen: • analyse van de lastenboeken en bespreking van de projecten
o.a. alternatieve voorstellen, technische mogelijkheden,… • offerte-opmaak met behulp van een
productconfigurator • afsluitende onderhandelingen • opvolging van de projecten o.a. werfbezoek,
Natuurlijk
ga je op
zoek naar
die nieuwe
omdat
overleg met de architect,…
• verkennende
gesprekken
met nieuwe job
contacten
(nieuweje
projecten).
Je rapporteert rechtstreeks
aan de bedrijfsleider.
ontevreden
bent over
je huidige. Maar vanaf dan is een

Een nieuwe job? Wees optimistisch

Profiel: • master of bachelor vertrouwd met de bouwsector • minstens initiële commerciële
optimistische
mindset echt een aanrader.
ervaring • resultaatgericht persoon met een vlotte zelforgansiatie • leergierig op vlak van productkennis
technische knowhow
• kennisin
van de
Franse taal.
Door
onsenongelukkig
te voelen
sollicitatiegesprek,
omdat kandidaonze
job •trigger
je bij
jezelf deverantwoordelijkheid
nood ten dan sympathieker
en bekwamer
Aanbod:
autonome
commerciële
over telkens nieuwe,
uitdagende
• afwisselende
met aannemers,
projectontwikkelaars,...
• een
spilfunctie
aanprojecten
verandering.
Maarcontacten
dat negatieoverkomen.
“Optimisten
richten
zich
met verdere groeikansen in het klantenrelatie beheer • een verticaal geïntegreerd nicheve gevoel
laat je vervolgens best meer op de stimulerende aspecten
bedrijf met een stevige financiële background • een stevige reputatie dankzij een
los, suggereert
van het
werk en de loonvoorwaarden
gebieden waaruniek psychologieproductengamma •en
attractieve
en marktconforme
+
voordelen.Gielan in
gelukonderzoeker Michelle
op ze controle hebben”, weet ze. “Als
Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
Harvard
Business
Review.
een geïnterviewde
een antwoord
Aanwerving exclusief
begeleid
office@verdonckbv.be
door onze professionele HR-partner.
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de76oplos53 11
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(WiVi)
De
snelste
weg
naar
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In plaats
Facebook
dat
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gebeurtenissen
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voor een nieuwe job. Bij de pessimisten duurt dat vaak langer. Ze doen
het met minder enthousiasme, wat
bijna altijd het eindresultaat beïnvloedt.”

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Optimisme is ook nuttig tijdens een

Verdonck
Limburg staat voor grote
Professional
uitdagingen, daar hebben
Junior
Partners.
we jou bĳ nodig!
Project
Experts in
Het POM-team werkt aan innovatieve
Managers
personeelswerving projecten die Limburg digitaler, koolstofarmer
en schaalbaarder maken. POM connecteert
(m/v/x
– voltijds –
en psychologische
hiervoor ondernemingen, werknemers, lokale
Corda Campus Hasselt)
besturen, kennisinstellingen en het middenveld.
screenings.
Bij POM Limburg maak jij het verschil als Junior
Een coördinerende rol
met veel afwisseling

Als Junior Project Manager word je
mee ondergedompeld in een boeiende
en innovatieve omgeving. Je krijgt
de gelegenheid om te proeven
van uiteenlopende sectoren, een
vernieuwende en duurzame economie.

Project Manager.

Solliciteren
kan tot
23 augustus
2021.

Als starter word je mee betrokken
in projecten rond de ontwikkeling
van nieuwe bedrijventerreinen,
innovatieve campussen en ruimtelijke
masterplannen. De focus ligt steeds
op digitalisering en verduurzaming.
Samen met bedrijven en lokale
overheden breng je verschillende
ideeën samen tot een gedeelde
ambitie. Je werkt samen met collega’s
met uiteenlopende kennis en ervaring
in continu wisselende teams.

DE TOEKOMST
WAAIT HET
KRACHTIGST
IN LIMBURG.

De vriendelijkste plek
Te
veel
last
van
je teLudo?
om
werken, ondernemen,
Draag jij graag bij aan de verdere
economische ontwikkeling van
de provincie Limburg? Schrikt
een functie met veel autonomie,
afwisseling en impact op de regio
jou niet af? Dan ben jij de persoon
die we zoeken.

innoveren en excelleren.

Surf naar Jobat.be en

vind een job die écht bij je past

www.pomlimburg.be/jobs

Op zoek naar
een job met pit?
Wij zoeken:

een verpleegkundige op
bachelor- of graduaatsniveau
• Je bent de contactpersoon voor onze
bewoners en hun familie mbt alle
medische zorg.
• Organisatie van dagelijkse
zorgverlening naar onze bewoners
om hun welbevinden te verhogen.
• Creëren van een optimaal zorgklimaat
voor onze bewoners.

“Een glimlach
toveren op de
gezichten van
onze bewoners
geeft me veel
voldoening.”
WENDY TAELEMANS
MEDEWERKER
ZORGTEAM

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst via
personeelsdienst@overijse.be.
Meer info? Kijk voor de volledige job- en profielbeschrijving, de voorwaarden en de selectieprocedure
op www.overijse.be/jobs.. Solliciteren kan tot en met
6 september 2021.

www.overijse.be/jobs

• Je zorgt dat jouw team een zorgvuldige en
evenwichtige collectie aanbiedt en zoveel
mogelijk informatie openstelt.

Deze selectie wordt georganiseerd in functie van een
tijdelijke aanstelling voor één schooljaar van een voltijds
directeur voor de gemeentelijke basisschool van
Zaventem ter vervanging van de huidige directeur die
volgend schooljaar afwezig is wegens tijdelijk andere
opdracht. Op het einde van volgend schooljaar wordt de
functie vacant verklaard met het oog op een vaste
aanstelling.

Hou deze datum alvast vrij!

Wij zoeken naar:
• Je stimuleert geletterdheid en leesbevordering, levenslang leren, digitale
vaardigheden en cultuurparticipatie.

Zaventem heeft drie
creatieve en pluralistische
gemeentelijke basisscholen
met aandacht voor ieder
kind.

Directeur gemeentelijke
basisschool Zaventem

Indien je aan de aanwervingsvoorwaarden voldoet zal je
na afloop van de sollicitatietermijn worden uitgenodigd
voor een sollicitatiegesprek dat zal doorgaan op
woensdag 25 augustus as. in de voormiddag (raadzaal
gemeentehuis, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem).

Op zoek naar
een job met pit?
diensthoofd Bibliotheek

Zaventem is als gastvrije en
veelzijdige gemeente een
aantrekkingspool voor
Vlaanderen en heel België.
De gemeente geniet van
een uitzonderlijke situatie in
Europa en biedt een
uitstekende leef- en
werkomgeving.

“In een steeds veranderende context
de werking en dienstverlening van de
dienst verbeteren als team geeft me
veel energie. Vanuit mijn functie draag
ik bij aan het beleid
en dat spreekt mij
heel erg aan.”

Bezorg uiterlijk op woensdag 18
augustus 2021 jouw cv en
motivatiebrief aan het college van
Burgemeester en Schepenen via
https://www.jobsolutions.be/regi
ster/8738 (zie ook
https://www.zaventem.be/vacat
ures).

DAVID BUYS
DIENSTHOOFD
PERSONEELSDIENST

• Je bevordert samenwerkingen met partners
in de Druivenstreek om de dienstverlening
van de bibliotheek te verbeteren.
Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op
02 785 33 44 of via personeelsdienst@overijse.be.
Meer info? Kijk voor de volledige job- en profielbeschrijving, de voorwaarden en de selectieprocedure
op www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan tot en met
8 september 2021.

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

www.overijse.be/jobs

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

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Belangrijke organisatie voor
zelfstandigen en KMO met
zetel te Brussel zoekt een

JURIDISCH
ADVISEUR (M/V/X)
E-mail: administratie@nsz.be

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

loven dat negatieve gebeurtenissen tijdelijk zijn. Ze
werken hun cv bij en netwerken met voormalige collega’s voor een nieuwe job. Bij de pessimisten duurt
dat vaak langer. Ze doen het met minder enthousiasme, wat bijna altijd het eindresultaat beïnvloedt.”

www.momentsfurniture.com

de gebieden waarop ze controle hebben”, weet ze.
“Als een geïnterviewde een antwoord geeft met een
focus op de oplossingen, in plaats van alleen het
probleem te bespreken, dan is die persoon een
tweede gesprek waard.”
(WiVi)

Moments Furniture NV ontwerpt, produceert en
commercialiseert state-of-the-art meubilair voor de
zorgsector. Wij zijn een flexibele en marktgedreven
organisatie actief in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, 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 ontwerpen • planning • begeleiding van de productie bij testen en opstart.

OP
MISSIE
MET

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.

Aanbod: • een zelfsturende, creatieve job met ruime autonomie • talrijke interne en externe
contacten • een sector met forse investeringen in productinnovatie • een jonge, flexibele
en innovatieve bedrijfscultuur • een sterke focus op veiligheid, kwaliteit en duurzaam
ondernemen • uitstekende loonvoorwaarden.

Menen – Oostende

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

ARgonauten

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!

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

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

de

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.

Zorgbedrijf Harelbeke kijkt uit naar extra collega’s

T COÖRDINATOR CENTRUM
VOOR DAGVERZORGING
Diploma bachelor verpleegkunde met enige ervaring

T HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
Diploma bachelor verpleegkunde
met minimum 5 jaar ervaring in de zorgsector

Waag jij de sprong ?

SANTÉ
M’N RATJE !

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

TOPJOB IN
LOGISTIEK?

De selectieprocedure voor beide functies bestaat uit een interview met voorbereidende case op hetzelfde moment (profiel, motivatie en competenties)
(eliminerend). De kandidaten die geslaagd zijn voor het interview, gaan door
naar het assessment center (eliminerend).
Zorgbedrijf Harelbeke biedt aantrekkelijke voorwaarden: • Voltijds contract
onbepaalde duur (+ werfreserve van 2 jaar) • Loon conform de barema’s.
• Functierelevante beroepservaring kan worden meegenomen. • Arbeidsduurvermindering vanaf 45 jaar. • Tal van mogelijkheden tot het volgen van vorming.
• Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
fietsvergoeding, aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (tal
van voordelen).

Zorgbedrijf Harelbeke zoekt ook VERPLEEGKUNDIGEN en ZORGKUNDIGEN

Vroem! Vroem! Als kind was jij al gefascineerd door
alles op wielen. Racen op je gocart, blokken vervoeren
in je (denkbeeldige) vrachtwagen, speelgoed laden
achter op je driewieler: je was er uren zoet mee. De
meubels van mama en papa zagen serieus af. Gelukkig
ontwikkelde je met de jaren de nodige behendigheid.
In je truck, bestelwagen of bus: vandaag ben jij veilig
onderweg. In binnen- en buitenland.

Te veel last van je Ludo?

Goesting in een
CHECK:
topjob opSurf
de baan?
naar Jobat.be en

www.asap.be/nl/jobs/chauﬀeur

INTERESSE? Uitgebreide info en/of sollicitatie (tot 29/08/2021) via

vind een job die écht bij je past

jobs.zbharelbeke.be

We garanderen een snelle en strikt vertrouwelijke
behandeling van jouw kandidatuur.

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in
personeelswerving
en psychologische
screenings.

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

ICT Trainee

toekomstig Microsoft Teams Expert
Jouw uitdaging:
Na een grondige interne opleiding zal je actief meewerken aan de implementatie van nieuwe
projecten bij bedrijven en overheidsinstellingen. Als specialist in digitale transformatie zal je
Teams Oplossingen genereren bij onze klanten.
We willen graag kennis maken als jij:
• leergierig master of bachelor • goede basiskennis van informatica en datacommunicatie
• de ambitie om uit te groeien tot expert • communicatief en klantgericht.
Wat we jou te bieden hebben:
• een West-Vlaams topbedrijf gekend voor een unieke knowhow in bedrijfscommunicatie
• een innovatieve werkomgeving • een open en informele bedrijfscultuur met aandacht voor
een goede work/life-balance • ruimte voor een eigen ontwikkelingsparcours • een competitief
salarispakket + diverse voordelen (bedrijfswagen bespreekbaar).

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner:

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

