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

VIJF SUCCESFACTOREN VOOR ONLINE VERGADEREN

Waarom je online meetings
als een onderbreking moet zien

“Ik kan weinig begrip
opbrengen voor hen die
weigeren hun camera
aan te zetten. Je trekt
toch ook geen juten zak
over je hoofd wanneer
je naar een fysieke
meeting gaat?”
Isabel De Clercq,
auteur en consultant

Zoom meetings en live webinars zijn voorbeelden van synchrone samenwerking.
Ze verplichten je om meteen te reageren. Een hele dag door zoomen of teamen kan best
inspannend zijn. “Je ziet die online gesprekken eigenlijk best als onderbreking van je werk.”

Naast die online meetings ben je zelf aan de slag:
je werkt een dossier af of bereidt een presentatie
voor. “Dergelijke asynchrone focustijd is cruciaal
voor je welbevinden en productiviteit. Daarom
wordt het best aangemoedigd”, stelt consultant
Isabel De Clercq, die deze stelling ook aanhaalt
in haar recente boek ‘Het hybride werken, een
manifest’.

1. ZO EFFICIËNT MOGELIJK

Een vergadering is eigenlijk een onderbreking van
je geconcentreerd kenniswerk, oppert De Clercq.
“Maak ze dan ook de moeite voor iedereen die
deelneemt.” Dat betekent om te beginnen: enkel
vergaderen als het echt nodig is.
En best niet de online meetings aan elkaar rijgen.
“Sommige bedrijven zetten hun meetings standaard op 25 of 50 minuten, zodat hun medewerkers recuperatietijd kunnen inbouwen vooraleer ze
aan een volgende beginnen”, weet Elke Geraerts,
auteur, psychologe en CEO van Better Minds at
Work.

2. INTERACTIE PRIMEERT

Meetings zijn bedoeld om gezamenlijk informatie
door te nemen en om eigen standpunten in te nemen en te formuleren. “Daarom behoud je meetings

enkel voor díe activiteiten die een synchrone
aanwezigheid vereisen: beslissingen nemen, mentale pingpong of gevoelige topics die weerstand
oproepen”, somt Isabel De Clercq op.
Dat alles maakt online meetings vaak minder vrijblijvend dan ze vandaag in de praktijk vaak zijn.
Multitasking - waarbij bijvoorbeeld iedereen tijdens
een meeting nog even zijn e-mail bijwerkt - vindt
De Clercq uit den boze. “En best komt iedereen op
tijd. In een meeting staat samenwerken centraal.
Dat vraagt wat opwarming en mensen warmen
best samen op.”

3. VERBINDING IS MEER
DAN KOFFIE

Als het over verbinding tussen collega’s gaat,
denken velen aan de spreekwoordelijke koffiemachine op kantoor. Maar de band tussen medewerkers is niet de koffie. “Dat is het werk zelf: onze
bezigheden en resultaten”, vindt ze.
Ook online kan je overigens verbinden. Een voorbeeld hiervan zijn de Goodmorning! Calls die landbouwspecialist Arvesta opzette tijdens de lockdown, elke dag om negen uur een kwartiertje met
vooral: ‘Goedemorgen, hoe gaat het met jullie?
Wie deed er iets leuks? En hoe voelen jullie zich?’.
Het gaat van positieve noten tot verzuchtingen en

operationele vragen, waardoor leidinggevenden
ook kunnen horen wat er leeft.

4. GEBRUIK TECHNOLOGISCHE

MIDDELEN

Er zijn bedrijven die een virtuele desk bieden, waar
collega’s elkaar virtueel kunnen ontmoeten. En ook
voor interactie zijn er tal van mogelijkheden van virtuele whiteboards, breakout rooms tot chat. “Maar
geef dan wel duidelijke instructies. Het is bijvoorbeeld aangenamer om elke breakout room een
verschillende opdracht te geven”, stelt De Clercq.
“En wanneer ik de chat gebruik, de favoriete tool
van de eerder introverten, vraag ik de deelnemers
achteraf om te reageren op de input van de collega’s.”

5. LAAT JE GEZICHT ZIEN

Tenslotte nog een klassieker: camera aan bij digitale meetings of niet? De Clercq kan weinig begrip
opbrengen voor mensen die weigeren hun camera aan te zetten. “Je trekt toch ook geen juten zak
over je hoofd wanneer je naar een fysieke meeting
gaat? Het privacy-argument in deze discussie begrijp ik niet. Als dat voor jou een issue is, blur dan
bewoon je achtergrond.”
William Visterin

Algemene Ondernemingen
HIMPE nv (Loppem) is een
algemeen aannemer klasse 7
in de gebouwensector.
Onze opdrachten situeren zich
in West- en Oost-Vlaanderen.
Wij realiseren open of
gesloten ruwbouwprojecten,
maar ook totaalprojecten met
technieken en afwerking, voor
zowel de openbare als de
private sector.
We zoeken m/v:

PROJECTLEIDER

CALCULATOR

Je functie
• technische analyse en voorbereiding
van jouw project(en) • planning,
opstart en dagelijkse leiding van
de werf tot en met de oplevering
• aansturing van het eigen personeel
en coördinatie van de onderaannemers
• onderhandeling met en contracteren
van de onderaannemers • voorbereiding en aansturing van de werfvergaderingen • opvolging van kwaliteit,
veiligheid en algemene voortgang
• opmaak van vorderingsstaten en
verrekeningen • rechtstreekse rapportering aan het directiecomité.

Je functie
In nauwe samenwerking met de
collega’s en het directiecomité zal je
instaan voor: • de dossieruitwerking
en offerte-opmaak via analyse van
het specifiek aanbestedingsdossier
• de prijsvragen bij onze bouwpartners,
onderaannemers & leveranciers
• de berekening van de kostprijzen.
Tevens werk je ondersteunend
in de onderhandelingsfase met
private opdrachtgevers. Na toewijzing
verzorg je de overdracht naar de
projectleiding.

Je profiel
• master of bachelor bouwkunde
met (op zijn minst een eerste) ervaring
in de gebouwensector • sterke interesse voor (nieuwe) bouwtechnieken
• sterk technisch-praktisch inzicht
• no-nonsense organisator en leider.

Je profiel
• bij voorkeur bouwtechnische vooropleiding (master of bachelor) • oog
voor detail • geboeid door de afwisseling en technische uitdagingen in de
dossiers • ervaring in de gebouwensector is een plus.

rekruteert planners en mecaniciens
Heb je een rijbewijs D? Wij zoeken

buschauﬀeurs
voltijds of deeltijds

Ontdek alle vacatures in je buurt
en solliciteer op

JOBS.KEOLIS.BE

Ons aanbod • vaste functie met ruime autonomie en grote variatie aan technisch
uitdagende projecten • ondersteuning door een professioneel management in een
familiebedrijf met stevige reputatie en een aangename werksfeer binnen een jong
en dynamisch team • een competitief salarispakket met extralegale voordelen op
maat van uw vaardigheden, kennis, flexibiliteit en inzet • werk/werf in eigen streek.
Interesse? Stuur je sollicitatie per mail naar Tony Himpe, tony@himpe.be
of bel voor een afspraak naar 050/82.62.22.

Zorgbedrijf Harelbeke kijkt uit naar extra collega’s

T COÖRDINATOR CENTRUM
VOOR DAGVERZORGING

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.

DUMON, SABLON & VANHEESWIJCK
WERFT AAN

SECRETARESSE (M/V)
- opleiding secretariaat (hoger onderwijs) of relevante ervaring
- intypen (via dictee), verbeteren en finaliseren documenten (in
Word)
- aanmaken en klassement dossiers
- beantwoorden telefoon, maken van afspraken, agendabeheer, …
- algemeen administratief werk
- Nl en Fr
- werkuren overeen te komen (voltijds)
Dumon, Sablon & Vanheeswijck - S. VERTOMMEN
Verenigingstraat 57-59 - 1000 Brussel - sollicitaties@dsvlaw.be

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 !

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

jobs.zbharelbeke.be

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

• Communicatief ingesteld en klantvriendelijk?
• Energiek, verantwoordelijk en zelfstandig?
• Klaar om deel uit te maken van ons succesverhaal?

GEZOCHT

ENERGIEKE
UITBATERS

SERVICE STATIONS

WESTVLAANDEREN
EN BRUGGE

LUKOIL, één van ’s werelds grootste private energiegroep
energiegroepen met
sterke groeiambities, is een ijzersterk en succesvol A-merk, met een
uniek shopconcept en scherpe brandstofprijzen. Al 10 keer werden we
verkozen tot beste merk vanwege ons sterk concept met dito prijsbeleid,
klantvriendelijkheid, ruim assortiment en doordachte promoties. Ben jij
die gedreven professional die er samen met ons kan voor zorgen dat
klanten ons binnenkort voor de 11de keer verkiezen tot beste merk?
Steeds met de smile klanten bedienen, en met plezier die extra mile
gaan om nieuwe klanten te maken … zo pak jij het aan? Dan ben
je dé kandidaat om na een degelijke interne opleiding en goed
gecoacht, de leiding te nemen van één van onze 250 perfect
uitgeruste, moderne service stations.

Word het nieuwe gezicht voor Lukoil
West-Vlaanderen en Brugge
en groei samen met ons.

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

SOLLICITEER METEEN VIA

WWW.LUKOIL.BE
Ontdek alle openstaande vacatures op
WWW.POOLSTOK.BE

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


Ben jij tevreden met je loon?
Belgische werknemers geven hun loon een score van 6,7 op 10.
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Scan mij

Mobistoxx, gevestigd in Wervik, is een dynamisch
e-commerce bedrijf. Wij bieden via onze online
shops o.a. meubelen en woonaccessoires aan.
Voor verdere uitbreiding zoeken wij een (m/v):

TELIFRA nv, met hoofdzetel in WERVIK, is een familiale holding (80 mio euro omzet, 300-tal wkn)
die enerzijds actief is als een marktleider in de internationale meubelsector (retail, groothandel,
fabricatie) en anderzijds in het beheer van een vastgoedpatrimonium. In het kader van een nieuwe
organisatie wordt overgegaan tot de aanwerving van een (m/v)

CHIEF FINANCIAL OFFICER
analytisch manager met visie (ref. 128201)

De uitdaging: Je wordt financieel eindverantwoordelijke op groepsniveau. Je voornaamste opdrachten
betreffen: • de definiëring, optimalisatie en integratie van alle financiële processen in de groep
(9 bedrijven) • het financieel beheer en de rapportage aan de hand van performante tools • de
aansturing van de lokale boekhoudteams • de begrotingsonderhandelingen en de controllingactiviteiten • de externe contacten: bedrijfsrevisor, accountancykantoor, banken, juridische dienstverleners,
consultants, overheden, … • de beheercontrole (liquiditeiten, risico’s, fiscale keuzes, …) en de audits
• de uitvoering van data- en marktanalyses ter ondersteuning van de vestigingsmanagers • introductie
van managementoptimalisaties en toekomstgerichte beleidsprioriteiten • dagelijks nauwe samenwerking met de CEO.
Profiel: • analytisch sterk master met financieel-economische background • relevante ervaring in een
internationale bedrijfsomgeving • vertrouwd met de spirit van een bedrijvengroep met familiale roots
• daadkrachtig en“no nonsense” people manager • geboeid door de uitdaging om een bedrijvengroep
verder te integreren en strategisch aan te sturen • wonend in West- of Oost-Vlaanderen.
Aanbod: • een managementfunctie op niveau met directe betrokkenheid bij alle beleidskeuzes • een
pragmatische, professionele en resultaatgerichte ondernemerscultuur • dagelijkse contacten met alle
operationele activiteiten • de fun eigen aan een professioneel geleide bedrijvengroep gegroeid
vanuit een KMO-spirit • talrijke uitdagingen bij de verdere uitbouw van de nieuwe organisatie
• een zéér solide West-Vlaamse bedrijvengroep • een competitief salarispakket + voordelen + representatieve bedrijfswagen of via managementvennootschap.
Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80
www.verdonckbv.be

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

ADMINISTRATIEFCOMMERCIEEL
MEDEWERK(ST)ER

(ref. 113 012)

De uitdaging: Na een grondige interne introductie zal je instaan voor: • dagelijkse
klantencommunicatie via mail, tel, chat, … • informatie- en adviesverlening • orderverwerking • praktische problem solving o.a. logistieke organisatie • ondersteuning
boekhouding.
Profiel: • bachelor of gelijkwaardig • communicatief en klantgericht • cijfermatig
sterk • basiskennis van de Franse taal • team minded.
Aanbod: • een zeer uitgebreid, attractief productengamma • een jonge onderneming met een toffe teamspirit • een groeisector in volle expansie • een vlakke
organisatiestructuur • marktconforme loonvoorwaarden (te bespreken).
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

Menen – Oostende

CONFORTLUXE nv en LIEVENS nv, respectievelijk
gevestigd in WERVIK en TIELT, maken deel uit van de
moederholding TELIFRA en zijn op Europees niveau
gekend als marktleiders in de Europese meubelsector
(fabricatie + toelevering aan de distributie). In het kader
van onze groei zoeken wij een m/v:

INTERNATIONAAL AANKOPER

PUBLIMA nv, gevestigd in super creatieve bedrijfsgebouwen in ZWEVEGEM, is een innovatieve KMO gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de plaatsing van lichtreclames
en gevelbekleding. Om onze snelle expansie in goede banen te leiden zoeken wij een topper
(m/v) die past in ons toffe team:

De uitdaging: In deze nieuwe functie word je een centrale spil in de commerciële strategie.
In nauw overleg met de vestigingsmanagers zal je onze fabrikanten in Oost-Europa en China
continu opvolgen en evalueren. Daarnaast zal je nieuwe opportuniteiten opsporen: analyse
van de solvabiliteit en het potentieel, contactname ter plaatse, begeleiding bij productontwikkeling en uitbouw van een exclusieve relatie. Kortom, een uitdagende groeifunctie
met rechtstreekse rapportage aan de CEO op groepsniveau.

ADMINISTRATIEF-COMMERCIËLE
SPILFIGUUR

Profiel: • een ondernemende aankoper met relevante aankoopervaring in Oost-Europa en/
of China • een aanpak die getuigt van een hoog EQ én AQ alsook van een uitstekende
commerciële spirit • vertrouwd met de veelzijdigheid van de meubelsector (design,
techniek, assortiment) • bereid tot regelmatige buitenlandse zakenreizen.

De uitdaging: In deze cruciale functie zal je instaan voor: • de opmaak van offertes • de ondersteuning van de verkopers • de interne klantencommunicatie • de dossieropvolging bij goedgekeurde ontwerpen • planning en organisatie • rapportage aan de bedrijfsleider.

Meubelaankoop • Oost-Europa & Azië (ref. 128 202)

Aanbod: • de kans om een autonome functie zelf uit te bouwen • talrijke commerciële
uitdagingen en opportuniteiten • professioneel gerunde bedrijven met dominante
marktposities • een uiterst solide familiale bedrijvengroep • een competitief salarispakket + representatieve bedrijfswagen.

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

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

opmaak offertes + projectopvolging (ref. 106 304)

Profiel: • master of bachelor met een sterk logisch redeneervermogen • uitstekend organisator
• vlot communicatief (N/F) • technische interesse.
Aanbod: • een cruciale functie met veelvuldig klantencontact • een grote betrokkenheid
bij telkens nieuwe maatwerkprojecten • de dynamiek van een expansieve KMO
• producten met een hoge emotionele factor • een aantrekkelijk salarispakket
(te bespreken).
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

Menen – Oostende

KBC-verzekeringsagentschappen IEPER en BESELARE zijn in de regio
Ieper-Zonnebeke zowel bij particulieren als bij zelfstandigen en KMO’s
gekend als een lokaal verzekeringsexpert (10 medewerkers). In het kader
van verdere expansie zoeken wij een

ADVISEUR
VERZEKERINGEN
met groeikansen (ref. 128 401)

De uitdaging: Na een grondige introductie zal je instaan voor: • klantenontvangst, adviesverlening en relatiebeheer • risicoanalyse, offerte-opmaak, negotiaties en polisbeheer
• follow-up van schadedossiers o.a. onderhandelingen met experts en met de maatschappij
• dagelijkse samenwerking met de bestuurders.
Profiel: • veelzijdig master of bachelor met verdere groeiambities • professioneel in de omgang
met klanten • proactief, ondernemend en service-minded • goed commercieel inzicht.
Aanbod: • de uitdaging om een carrière uit te bouwen in een regionaal topkantoor • een sterke
lokale speler met een competitieve teamspirit • de voordelen van een autonoom werkgever
ondersteund door een solide moedermaatschappij • een attractief loonpakket en
talrijke voordelen o.a. groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, …

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

Interesse? Reageer via Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80 of 059 26 76 57
www.verdonckbv.be

Menen – Oostende

w w w . c o b e f a . b e

COBEFA bvba, gevestigd in KOMEN, is een toonaangevende fabrikant van prefab betonelementen en vormt
samen met COMINES STEEL een geïntegreerde bedrijvengroep. In het kader van een sterke groei wensen we het
managementteam uit te breiden met een (m/v)

ONDERNEMEND
PRODUCTIEMANAGER

• ingenieur of gelijkwaardig • people manager (ref. 115 209)
De uitdaging: In nauwe samenwerking met de kwaliteitsverantwoordelijke en de maintenance
manager zal je autonoom de productie runnen: • productieplanning • materiaal- en personeelsvoorziening (uurroosters, uitzendarbeid, …) • aansturing en coaching op de werkvloer van
een 40-tal productiearbeiders • follow-up van de productiecijfers: rendabiliteit, efficiëntie, ...
• verderzetting van de ERP-implementatie (SAP) • nieuwe investeringen en verbeteringstrajecten.
Je rapporteert rechtstreeks aan de bedrijfsleider.
Profiel: • ingenieur of technisch bachelor met ervaring in productieleiding • “hands on” entrepreneur • vertrouwd met een sterk groeiende productie-omgeving • professional in de aanpak
en implementatie van verbeteringen en vernieuwingen • sterk organisatorisch inzicht • goede
basiskennis van de Franse taal.
Aanbod: • een nieuwe, uitdagende managementfunctie als rechterhand van de bedrijfsleider
• een jonge, aanstekelijke KMO-teamspirit • een professioneel management • een solide,
gespecialiseerde bedrijvengroep met een sterke reputatie in België en Frankrijk
• uitstekende salariscondities + voordelen + bedrijfwagen.
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

werkdag verspreid in je krant.
En natuurlijk op Jobat.be.


Ben jij tevreden met je loon?
Belgische werknemers geven hun loon een score van 6,7 op 10.
Al blijkt een grote groep van de werkende Belgen tevreden tot zeer tevreden over hun loon.

Junior
Project
Managers
(m/v/x – voltijds –
Corda Campus Hasselt)
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.

Limburg staat voor grote
uitdagingen, daar hebben
we jou bĳ nodig!
Het POM-team werkt aan innovatieve
projecten die Limburg digitaler, koolstofarmer
en schaalbaarder maken. POM connecteert
hiervoor ondernemingen, werknemers, lokale
besturen, kennisinstellingen en het middenveld.
Bij POM Limburg maak jij het verschil als Junior
Project Manager.

Solliciteren
kan tot
23 augustus
2021.

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.

geld alleen, voegt KU Leuvenprofessor Anja Van den Broeck

toe. “Met het oog op werkplezier
en motivatie zijn andere vormen
van waardering net zo belang-

rijk”, benadrukt ze. “Medewerkers

die uitblinken kunnen bijvoor-

beeld meer autonomie krijgen
om hun eigen takenpakket vorm

te geven. Of ze kunnen rekenen
op ruimere mogelijkheden om
een opleiding te volgen.” (WiVi)

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

TELIFRA nv, met hoofdzetel in WERVIK, is een familiale holding (80 mio euro omzet, 300-tal wkn)
die enerzijds actief is als een marktleider in de internationale meubelsector (retail, groothandel,
fabricatie) en anderzijds in het beheer van een vastgoedpatrimonium. In het kader van een nieuwe
organisatie wordt overgegaan tot de aanwerving van een (m/v)

CHIEF FINANCIAL OFFICER
analytisch manager met visie (ref. 128201)

De uitdaging: Je wordt financieel eindverantwoordelijke op groepsniveau. Je voornaamste opdrachten
betreffen: • de definiëring, optimalisatie en integratie van alle financiële processen in de groep
(9 bedrijven) • het financieel beheer en de rapportage aan de hand van performante tools • de
aansturing van de lokale boekhoudteams • de begrotingsonderhandelingen en de controllingactiviteiten • de externe contacten: bedrijfsrevisor, accountancykantoor, banken, juridische dienstverleners,
consultants, overheden, … • de beheercontrole (liquiditeiten, risico’s, fiscale keuzes, …) en de audits
• de uitvoering van data- en marktanalyses ter ondersteuning van de vestigingsmanagers • introductie
van managementoptimalisaties en toekomstgerichte beleidsprioriteiten • dagelijks nauwe samenwerking met de CEO.
Profiel: • analytisch sterk master met financieel-economische background • relevante ervaring in een
internationale bedrijfsomgeving • vertrouwd met de spirit van een bedrijvengroep met familiale roots
• daadkrachtig en“no nonsense” people manager • geboeid door de uitdaging om een bedrijvengroep
verder te integreren en strategisch aan te sturen • wonend in West- of Oost-Vlaanderen.
Aanbod: • een managementfunctie op niveau met directe betrokkenheid bij alle beleidskeuzes • een
pragmatische, professionele en resultaatgerichte ondernemerscultuur • dagelijkse contacten met alle
operationele activiteiten • de fun eigen aan een professioneel geleide bedrijvengroep gegroeid
vanuit een KMO-spirit • talrijke uitdagingen bij de verdere uitbouw van de nieuwe organisatie
• een zéér solide West-Vlaamse bedrijvengroep • een competitief salarispakket + voordelen + representatieve bedrijfswagen of via managementvennootschap.

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.

Bovendien is belonen meer dan

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

Dat blijkt uit een online bevraging der gelukkig mee. Die ontevreden- drie werknemers het gevoel dat
in opdracht van hr-dienstverlener heid hangt vooral samen met de zijn loon niet in verhouding staat
Bedrijfsinfo: ‘Als Groep Verhelst willen we dé vertrouwde comtot zijnwaar
prestaties.
ook
Tempo-Team in samenwerking manier waarop het pagnon
loon bepaald
zijn voor elke bouwer,
je meteen En
aanmen
denkt wil
bij elke
bouwdroom’. Groep Verhelst
heeft al 4 generaties ervaring, blijft
meer
transparantie.
met prof. Anja Van den Broeck wordt. Zo heeft ruim
één opgaatdevoor uitdagingen en innovatie in een klassieke
dynamisch,
markt van bouw en logistiek. Hun motto is dan ook “Gedreven
van de
KU
Leuven.
Ruim
2.500
Vestigingsmanager Mechelen/Deurne positief samen” en dit watNIET
GELDVoor hun
al hunALLEEN
activiteiten betreft.
werknemers
en talent
269enwerkgevers
Commercieel
peoplemanager met ervaring
vestiging in Mechelen en hetInafhaalpunt
in
Deurne
zoeken wij een
het
onderzoek
van
(m/v)
in de bouwsector
in België
waren
Tempo-Team/KU Leuven konbetrokken bij
den werknemers hun loon ook
dit onderzoek.
Functie: • Als Vestigingsmanager ben je een salesgerichte
talent om jouw vestiging een
te laten
groeien
• Je weet
netwerk
score
geven.
Metje een
gepeoplemanager
te zetten en verder uit te bouwen
42 procent
van met organisatietalent • Je bent verantwoorde- in de sector gemakkelijk inmiddelde
van van
6,7 ervaren
op 10 als
uitlijk voor de commerciële en operationele leiding van de vestiging
• Je bent een peoplemanager die een team
medede Mechelen
Belgische
en het afhaalpunt Deurne (regio met veel potentieel)
werkers weet te motiveren en
enthousiasmeren.
komst.
Dat resultaat ligt overi• Je peoplemanagementskills motiveren je teamleden (9 in
werknemers
Aanbod: • Je komt terecht in een organisatie
referentie
gens indie
lijneen
met
dat uit
Mechelen uit
en 2 in Deurne) om steeds het beste van zichzelf te
is op de Belgische bouw- en transportmarkt • Je krijgt de kans om
geven
•
Je
bent
een
aanspreekpunt
voor
bestaande
klanten
en
het onderzoek
het binnen
Salariskompas
een lange en mooie carrière op te bouwen
een stabiel
weet door je netwerk het klantenbestand verder uit te bouwen
• Je rapporteert
is tevreden
met aan de directie en werkt samen met je collega- gezond bedrijf, met een familiale, lokale werksfeer.
van Jobat, met
vestigingsmanagers en de ondersteunende diensten om het
zijn loon
ruim 83.000 deelsuccesen
van 37
je regio te verzekeren.
Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer
procent
is zelfs
nemers.
Daarin
op +32 11 24 75
08.
online. Vragen? Contacteer Kristien Tops
Profiel:
• Je ademt ondernemerschap en ambitie, als echte
ondernemer
behaal
je
successen
samen
met
je
team
•
Je
kijkt
erg tevreden.
scoren Belgische
terug op een rijke ervaring in de bouwsector, idealiter in een
commerciële
Eén op
vijf is er rol • Je beschikt over het nodige commerciële Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met
werknemers hun
dan weer minloon 6,8 op 10.

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

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner.

DE TOEKOMST
WAAIT HET
KRACHTIGST
IN LIMBURG.
De vriendelijkste plek
om te werken, ondernemen,
innoveren en excelleren.

Menen – Oostende

Verdonck
Professional Partners.
Experts in
personeelswerving
en psychologische
screenings.

www.pomlimburg.be/jobs

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

Betaalt je baas voor je pensioen?
Op zoek
naar via hun werkgever aanvullend
Hoeveel
Belgen bouwen
pensioen op? Bij dat extra pensioen blijken er alvast grote
een job met pit?
verschillen te zitten tussen werknemers.

Betaalt je baas voor je pensioen?

Sigedis,
een
overheidsorganisatie een
bijdrage van minder dan 552 euro,
“Instaan voor onderhoud van
Arbeider
wegen
gemeentelijke
accommodaties
binnen
de sociale
zekerheid, onder- terwijl
voor de
andere helft (veel) meer
geeft voldoening.
• Onderhoud en verbetering van
zocht - op vraag van de minister van werd
bijgedragen.
De afwisseling en de fijne collega’s
de gemeentelijke wegen, bermen,
maken
de jobde
leuk.”
Pensioenen
aanvullend pensioen Meer
zelfs:
gemiddelde bijdrage van
voet- en- fihet
etspaden.
VANDERLINDEN
van• werknemers,
en dit op basis van deANDREW
20
procent
aangeslotenen met de
Plaatsen van wegsignalisaties.
TECHNISCH ASSISTENT GROEN
• Logistieke
ondersteuning
bij dus om
cijfers
voor 2019.
Het gaat hier
hoogste jaarlijkse bijdragen lag zelfs
gemeentelijke evenementen.
het extra pensioenkapitaal dat je via je honderd keer hoger dan de gemiddelde
werkgever
opbouwt
omdat je werkt.
bijdrage van de 20 procent aangesloteArbeider
groen
Vragen?
Onderhoud
van Sigedis blijkt
Uit • de
studie van
dat nen met de laagste jaarlijkse bijdragen.
Contacteer de Personeelsdienst
groenplantsoenen.
36 procent
van de werknemers in Grote verschillen dus. (WiVi)
op 02 785 33 44 of via
• Bedienen van machines.
België
(ruim 1,3 miljoen mensen)
toen
personeelsdienst@overijse.be.
• Net houden van de
helemaal
geen
tweede
pensioenpijler
publieke ruimte.
Meer info?
hadden of niet langer actief aanvullenKijk voor de volledige job- en
Ploegbaas
groen
de pensioenrechten opbouwden.profielbeschrijving, de voorwaarden

Sigedis,
een
overheidsorganisatie een bijdrage van minder dan 552 euro,
binnen de sociale zekerheid, onder- terwijl voor de andere helft (veel) meer
zocht - op vraag van de minister van werd bijgedragen.
Pensioenen - het aanvullend pensioen Meer zelfs: de gemiddelde bijdrage van
van werknemers, en dit op basis van de 20 procent aangeslotenen met de
cijfers voor 2019. Het gaat hier dus om hoogste jaarlijkse bijdragen lag zelfs
aan met de aanleg
van 1
jaar: dan de gemiddelde
het extrawerft
pensioenkapitaal
dat jevan
viaeen
je werfreserve
honderd keer
hoger
werkgever opbouwt omdat je werkt.
bijdrage van de 20 procent aangesloteUit de studie van Sigedis blijkt dat nen met de laagste jaarlijkse bijdragen.
36 contractueel
procent van- voltijds
de werknemers
in Grote verschillen dus. (WiVi)
- niveau B1-B3
België (ruim 1,3 miljoen mensen) toen
Taken: • Je bereidt de omgevingsvergunning inhoudelijk voor en volgt het volledige
helemaal
tweede
pensioenpijler
proces opgeen
• Je houdt
het plannenregister,
het register onbebouwde percelen en het
vergunningenregister
up-to-date
• Je behandelt stedenbouwkundige attesten, de splitsing
hadden
of niet langer
actief aanvullenvan eigendommen en verkoopbaarheidsattesten • Je voorziet preventieve maatregelen voor
de stedenbouwkundige
pensioenrechtenovertredingen
opbouwden.
door goede en duidelijke communicatie met de burger

Wij zoeken:

• Opvolgen verloop
en de selectieprocedure op
uitgevoerde werken.
HONDERD
KEER HOGERwww.overijse.be/jobs. Solliciteren
• Vaktechnische
Bijna ondersteuning
2,4 miljoen werklieden.
werknemers kan
(of tot
64en met 24 augustus 2021.
procent)
bouwden in hun huidige job
• Werkvoorbereiding.

Hoeveel Belgen bouwen via hun werkgever aanvullend
pensioen op? Bij dat extra pensioen blijken er alvast grote
verschillen te zitten tussen werknemers.

DESKUNDIGE STEDENBOUW

Profiel: • Je bent
in het bezit
van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld • Je hebt
HONDERD
KEER
HOGER
een goede kennis van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening • Je hebt een duidelijke

www.overijse.be/jobs

Bijna
2,4 miljoen
werknemers
(of 64 ordening
belangstelling
voor stedenbouw
en ruimtelijke
procent) bouwden in hun huidige job
wel aanvullend pensioen op. Zo’n werknemer die wel actief aanvullend pensioen
verzamelt,- voltijds
kon rekenen
op C1-C3
een
contractueel
- niveau
gemiddelde bijdrage van 1.699 euro.
Taken: • Je verzorgt de administratieve coördinatie van het tijdsschema van het
Toch
moest onderhoud
de helft van
hetdestellen
met
terugkerend
technische
installaties • Je beheert de administratie van

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
GEBOUWEN

wel aanvullend pensioen op. Zo’n werknemer die wel actief aanvullend pensioen verzamelt, kon rekenen op een
gemiddelde bijdrage van 1.699 euro.
Toch moest de helft het stellen met

Zin in een
rekruteert plannersTOPJOB
en mecaniciensIN DE BOUW?

het technisch materiaal en de installaties van de gemeentelijke gebouwen • Je beheert
de leveringscontracten voor water, gas en elektriciteit • Je volgt de keuringen van diverse
installaties van de gemeentelijke gebouwen op

Virtuele
Jobbeurzen
Virtuele
Jobbeurzen
Virtuele
Jobbeurzen
Virtuele
Jobbeurzen
Goesting
om Jobbeurzen
Virtuele
Jobbeurzen
Virtuele
Jobbeurzen
Virtuele
Jobbeurzen
Virtuele
Jobbeurzen
Virtuele
Jobbeurzen
Virtuele
Jobbeurzen
Heb je een rijbewijs
D?Virtuele
Wij
zoeken
CHECK:
carrière verder
Virtuele
Jobbeurzen
Ontmoetje
tientallen
rekruterende
bedrijven
in
jouw
regio
van
thuis
uit.
Ontmoet
tientallen
rekruterende
bedrijven
in
jouw
regio
van
thuis
uit.
uit te bouwen?
Profiel: • Je bezit een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld • Je hebt
een notie van de wet op overheidsopdrachten • Je hebt een basiskennis van veiligheid en
preventie

Ontmoet
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bedrijven
jouw
thuis
uit.
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bedrijven
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regio
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bedrijven
jouwinregio
regio
van
thuis
uit.
2inTECHNISCH
BEAMBTEN
buschauﬀeurs
SCHOONMAAKDIENST
Check onze beurskalender!
Check onze beurskalender!
Ontmoet
tientallen
rekruterende
bedrijven
ininjouw
www.asap.be/nl/jobs/bouw
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uit.
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Check

CheckCheck
onze beurskalender!
onze beurskalender!
CheckCheck
onze beurskalender!
onze beurskalender!
contractueel - halftijds (19/38) - niveau E1-E3
Taken: • Je reinigt, onderhoudt en verzorgt op regelmatige tijdstippen de aan jou
Ontdek alle vacatures in je buurt
toegewezen gebouwen • Je houdt de sanitaire voorzieningen op elk moment zuiver
• Je wast op regelmatige tijdstippen de ruiten
en solliciteer op
DUMON, SABLON & VANHEESWIJCK
!

voltijds of deeltijds

JOBS.KEOLIS.BE

WERFT AAN Profiel: • Er zijn geen diplomavereisten • Je hebt een goede kennis van onderhoudsproducten
• Je hebt verantwoordelijkheidszin en neemt initiatief • Je bent bereid om op afwisselende

SECRETARESSEmomenten
(M/V) en locaties te werken

TECHNISCH ASSISTENT
ERP system consultant
ZAALWACHTER HET VELD

- opleiding secretariaat (hoger onderwijs) of relevante ervaring
- intypen (via dictee), verbeteren en finaliseren documenten (in
Word)
Lodder Software is de grootste softwareleverancier
Berlaar is een landelijke, gezellige gemeente in de provincie Antwerpen. Elke
dag zettenen
deklassement dossiers
- aanmaken
vervanging - contractueelvoor
- voltijds
- niveau D1-D3
de brandstofhandel
in Nederland met vestigingen
Berlaar
is eenvan
landelijke,
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in debeentje
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te voorzien.
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en meer
info?
op
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Solliciteren
tot en met
www.berlaar.be/vacatures - 03 410 19 00 kan
- personeel@berlaar.be
Solliciteren en meer info?
23 september 2021.

Op zoek naar
een job met pit?

een specialist Ruimtelijke
Planning en een specialist
Lokale Economie

www.berlaar.be/vacatures - 03 410 19 00 - personeel@berlaar.be

www.overijse.be/jobs

Hospitalisatieverzekering • Fietsvergoeding • Maaltijdcheques
Interesse? Stuur je kandidatuur aangetekend naar het college van burgemeester
en schepenen (Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven) of geef alles af tegen
ontvangstbewijs bij het gemeentebestuur, bij de personeelsdienst, op uiterlijk
zondag 12 september 2021.

Op zoek naar
een job met pit?

DIENSTHOOFD SOCIALE DIENST
Wij zoeken- voltijds
naar: of 4/5e - niveau B4-B5
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diensthoofd Bibliotheek
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steeds
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de sociale
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uitbouw
van
nieuwe
en
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sociale dienst,
samen met het team
DIENSTHOOFD

mogelijk informatie openstelt.

PERSONEELSDIENST

Profiel: • Je bent in het bezit van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld en je hebt
• Je bevordert
samenwerkingen
minimaal
4 jaar relevante
ervaring in de met
zorg- partners
of welzijnssector • Je hebt een goede kennis
vanin
dede
OCMW-wetgeving,
wetgeving en de sociale kaart • Je hebt een goede
Druivenstreek de
omsociale
de dienstverlening
kennis
werking vante
een
lokaal bestuur
vanvan
dede
bibliotheek
verbeteren.
Interesse? Stuur je kandidatuur aangetekend naar het college van burgemeester
Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op
en schepenen (Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven) of geef alles af tegen
02 785 33 44 of via personeelsdienst@overijse.be.
ontvangstbewijs bij het gemeentebestuur, bij de personeelsdienst, op uiterlijk
zondag
oktober
Meer
info?3 Kijk
voor 2021.
de volledige job- en profielbeschrijving,
voorwaarden en de selectie
procedure
De volledigede
functiebeschrijvingen,
aanwervingsvoorwaarden
en
kanSolliciteren
je opvragenkan
bij tot
de personeelsdienst
(03 410 16 40) of
opsollicitatieprocedures
www.overijse.be/jobs.
en met
www.zandhoven.be.
8 via
september
2021.

www.overijse.be/jobs

Betaalt je baas voor je pensioen?
Hoeveel Belgen bouwen via hun
werkgever
aanvullend
op?
De gemeente
Melle gaat over
tot het organiserenpensioen
van
een aanwervingsprocedure en het aanleggen van een
Bij dat extra pensioen blijken wervingsreserve
er alvast van
grote
verschillen
te zitten tussen werknemers.
3 jaar voor
communicatieambtenaar (B1-B3 - contractueel - voltijds).

Sigedis, een overheidsorganisatie binnen
pensioenpijler
haddenviaof niet langer actief
Solliciteren
kan tot 23/08/2021

www.jobsolutions.be/register/8633.
de sociale zekerheid, onderzocht - op vraag
aanvullende pensioenrechten opbouwden.
Vereiste bijlages: cv, motivatiebrief, bachelordiploma,
uittreksel strafregister.
van de minister van Pensioenen - het aanHONDERD KEER HOGER
vullend pensioen van werknemers, en dit op
Bijna
werknemers
64 probasis van cijfers voor 2019. Het gaatJehier
dus
geeft vorm
aan2,4
enmiljoen
voert het
interne en(ofexterne
van de gemeente.
Je staat
voor
cent) bouwden
in hun huidige
job in
wel
aanom het extra pensioenkapitaal datcommunicatiebeleid
je via je

Communicatieambtenaar

VACATURES

redactioneel werk voor onder meer de website, infogids,

op. Zo’n werknemer
werkgever opbouwt omdat je werkt.infomagazine,vullend
socialepensioen
media, persteksten...
Daarnaastdie
je nieuwe
kanalen pensioen
of projecten
rond
welinitiatieven,
actief aanvullend
verzamelt,
Uit de studie van Sigedis blijkt dat 36start
procent
communicatie op en zorg je voor de ontwikkeling en
kon
rekenen
op
een
gemiddelde
bijdrage
van de werknemers in België (ruim
1,3
milbewaking van een uniforme huisstijl. Je bent
crisiscommunicatie
en ondersteunt
vanvoor
1.699
euro. Toch moest
de helft het
joen mensen) toen helemaal geenverantwoordelijk
tweede
andere diensten bij communicatieve taken.

stellen met een bijdrage van minder dan
552 euro, terwijl voor de andere helft (veel)
meer werd bijgedragen.
Meer zelfs: de gemiddelde bijdrage van de
20 procent aangeslotenen met de hoogste
jaarlijkse bijdragen lag zelfs honderd keer
hoger dan de gemiddelde bijdrage van de
20 procent aangeslotenen met de laagste
jaarlijkse bijdragen. Grote verschillen dus.
(WiVi) De gemeente Leopoldsburg

STAFMEDEWERKER/-STER BIBLIOTHEEK

Om in aanmerking te komen voor deze functie dien je in
het bezit te zijn van een bachelordiploma.

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

Ontmoet
rekruterende
Meer informatietientallen
en het
inschrijvingsformulier vind je
op www.jobsolutions.be of kan je
opvragen door een
mailtje te sturen naar
julie@assolutions.be.

Check onze beurskalender!
DUMON, SABLON & VANHEESWIJCK
WERFT AAN

chemie tussen

SECRETARESSE (M/V)

- opleiding secretariaat (hoger onderwijs) of relevante ervaring
- intypen (via dictee), verbeteren en finaliseren documenten (in
Word)
- aanmaken en klassement dossiers
- beantwoorden telefoon, maken van afspraken, agendabeheer, …
- algemeen administratief werk
- Nl en Fr
IVLA is de
- werkuren overeen te komen (voltijds)
afvalintercommunale voor
Dumon, Sablon & Vanheeswijck - S. VERTOMMEN
de Vlaamse Ardennen. Ze
Verenigingstraat 57-59 - 1000 Brussel - sollicitaties@dsvlaw.be
staat in voor het

Deskundige
Communicatie

huishoudelijk afvalbeleid
van de regio. Onder het
motto “samen minder
afval” zet IVLA zich al jaren
in om met de inwoners van
het werkingsgebied de
afvalberg te verkleinen.

Als deskundige communicatie ben je een expert
in mondelinge en schriftelijke communicatie.

Je maakt persberichten en creëert content voor
sociale
media.
Daaraast
zet
je
communicatiecampagnes op voor gerichte
projecten in samenwerking met grafische en/of
communicatiebureaus. Je bewaakt de huisstijl
en voert de strategische communicatie naar de
buitenwereld.

ERP system consultant

Gent
Kortrijksesteenweg 1099
093 108 339

Lodder
Software is de grootste softwareleverancier
Solliciteren kan via de link:
voor https://www.jobsolutions.be/register/88785
de brandstofhandel in Nederland met vestigingen
of per
A&S Solutions,
Kokerstraat
2a,
in België
enpost:
Duitsland.
En we hebben
de ambitie
om
verder
te groeien
Europa.
9750
Kruisem,int.a.v.
SarahJe vindt bij Lodder dan
Vanprettige,
Wynsberghe.
Meer info:
ook een
uitdagende
werkomgeving
sarah@assolutions.be.
in een
bloeiend bedrijf. Er zijn volop
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen
en we spreken al je talenten aan.

In plaats van Facebook
rekruteert
planners en
mecaniciens
uit
te lezen,
zou
je beter
wat
Hebvacatures
je een rijbewijs D? Wijlezen.
zoeken

werft aan (m/v):

B1-B3 – contractueel – voltijds

Functie:
Je staat mee in voor de inhoudelijke werking van de
bibliotheek.
Je creëert,
organiseert
en communiceert
bedrijven
in jouw
regio
van thuis
uit.
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.
De gemeente Melle gaat over tot het organiseren van

een aanwervingsprocedure en het aanleggen van een
wervingsreserve van 3 jaar voor communicatieambtenaar (B1-B3 - contractueel - voltijds).

2 SCHOONMAKERS/-STERS

Solliciteren
kan tot 23/08/2021 via
D1-D3 – contractueel – deeltijds
28,5/38

www.jobsolutions.be/register/8633.

Vereiste bijlages: cv, motivatiebrief, bachelordiploma,
Functie:
uittreksel strafregister.
Je zorgt voor een nette
en
hygiënische
leefomgeving door de
Communicatieambtenaar
regelmatige reiniging in
en
rond
de
gebouwen.
Je geeft vorm aan en voert het interne en externe

communicatiebeleid van de gemeente. Je staat in voor

redactioneel werk voor onder meer de website, infogids,
Profiel:
infomagazine, sociale media, persteksten... Daarnaast
Je leeft afspraken correct
en je bent
flexibel
ingesteld.
start na
je nieuwe
initiatieven,
kanalen
of projecten rond
communicatie op en zorg je voor de ontwikkeling en
bewaking van een uniforme huisstijl. Je bent
verantwoordelijk voor crisiscommunicatie en ondersteunt
andere diensten bij communicatieve taken.

ALGEMENE INFORMATIE

Om in aanmerking te komen voor deze functie dien je in
het bezit te zijn van een bachelordiploma.

Voor bovenstaande functies
gelden
er algemene
Verloning
volgens
de salarisschaal B1-B3 (geïndexeerd
30.119 – max. 50.750), aangevuld
toelatingsvoorwaarden brutojaarsalaris:
en moeten demin.
kandidaten
met diverse extralegale voordelen.
slagen in een selectieprocedure. Naast een passende
verloning, maaltijdcheques, fietsvergoeding en een
Meer informatie en het
hospitalisatieverzekering kan
beroepservaring
in de privésector
inschrijvingsformulier
vind je
www.jobsolutions.be of kan je
of als zelfstandige wordenop
toegekend
als
die
beroepservaring
opvragen door een
te sturen
naar
relevant is voor de functie mailtje
waarin
het personeelslid
wordt
julie@assolutions.be.
aangesteld (met een maximum van 6 jaar). Voor beide functies
wordt tevens een wervingsreserve van 1 jaar aangelegd.

Voor de juiste chemie tussen
kandidaat en aanwerver

DUMON, SABLON & VANHEESWIJCK
WERFT AAN

SECRETARESSE (M/V)
KANDIDAATSTELLING

- opleiding secretariaat (hoger onderwijs) of relevante ervaring
- intypen (via dictee), verbeteren en finaliseren documenten (in
Richt je kandidatuur met
vermelding van je motivatie, het
Word)
vereiste diploma en/of- attest,
aangetekend,
aanmakenschriftelijk
en klassement en
dossiers
beantwoorden
telefoon,
maken
afspraken,
agendabeheer, …
met recent cv uiterlijk-op
21 augustus
2021
aanvanhet
college
- algemeen administratief werk
van burgemeester en schepenen, personeelsdienst, Koningin
- Nl en Fr
Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg.
kandidatuur ook
- werkuren overeenJe
te mag
komenje
(voltijds)
met de vereiste stukken tegen
ontvangstbewijs
afgeven
aan
Dumon,
Sablon & Vanheeswijck
- S. VERTOMMEN
Verenigingstraat
57-59 - 1000 Brussel
- sollicitaties@dsvlaw.be
de centrale onthaalbalie
van het gemeentehuis
tijdens
de

buschauﬀeurs
voltijds of deeltijds

Ontdek alle vacatures in je buurt
en solliciteer op

openingsuren (zie www.leopoldsburg.be). Solliciteren onder
dezelfde voorwaarden via e-mail mag ook op
sollicitaties@leopoldsburg.be.

JOBS.KEOLIS.BE

Voor beide functies is een functiebeschrijving beschikbaar die
kan worden geraadpleegd op www.leopoldsburg.be/vacatures.

ERP system consultant

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

Voor bijkomende inlichtingen
kan je contact
opnemen
met Bart
Lodder Software
is de grootste
softwareleverancier
voor
de brandstofhandel in Nederland met vestigingen
Froeyen:
T
011
34
92
15
of
bart.froeyen@leopoldsburg.be.
www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be

Kortrijk
Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099
093 108 339

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.

OPERATOR
Arbeider wegen
Wij zoeken:

die wij zoeken.

• Onderhoud en verbetering van
de gemeentelijke wegen, bermen,
voet- en fietspaden.
• Plaatsen van wegsignalisaties.
• Logistieke ondersteuning bij
gemeentelijke evenementen.

kwaliteit van gefabriceerde producten. Daarnaast controleer
je nieuwe
www.asap.be/
je regelmatig de machines en spoor je defecten op die je
Sigedis,
een
overheidsorganisatie
552 euro,
uitdaging?een bijdrage van minder dan
nl/jobs/operator
“Instaan voor onderhoud van meldt of zélf oplost. Daarbij respecteer je de veiligheidsvoorgemeentelijke accommodaties schriften natuurlijk nauwkeurig.
binnen de sociale zekerheid, onder- terwijl voor de andere helft (veel) meer
geeft voldoening.
De afwisseling en de fijne collega’s
maken de job leuk.”
ANDREW VANDERLINDEN
TECHNISCH ASSISTENT GROEN

Arbeider groen

Vragen?
• Onderhoud van
Contacteer de Personeelsdienst
groenplantsoenen.
op 02 785 33 44 of via
• Bedienen van machines.
Lokaal
bestuur
Tremelo personeelsdienst@overijse.be.
• Net houden
van de
publieke ruimte.
Meer info?
Zin om mee te bouwen aan een efficiënte
en moderne organisatie waar een
Kijk voor
en
toegankelijke dienstverlening op maat
van de
de volledige
inwonersjobcentraal
staat? Lees dan
profi
elbeschrijving,
de voorwaarden
snel
verder
en
wie
weet
kom
jij
in
ons
team
van
geëngageerde
medewerkers terecht.
• Opvolgen verloop
en de selectieprocedure op
uitgevoerde werken.
www.overijse.be/jobs. Solliciteren
• Vaktechnische
kan tot en met 24(B1-B3)
augustus 2021.
ondersteuning werklieden.
Profiel
• Werkvoorbereiding.

Ploegbaas groen

Educatief medewerker

www.overijse.be/jobs

Je beschikt over een relevant bachelordiploma, bij voorkeur in een pedagogische
richting, of kan minimaal drie jaar relevante ervaring voorleggen. Je hebt een
visie op de functie en werkt resultaat- en oplossingsgericht. Je bent een vlotte
communicator en een teamspeler. Je bent in het bezit van een rijbewijs B zonder
beperkingen.

Omgevingsambtenaar (A1a-A3a)

Profiel
Je bent in het bezit van een masterdiploma in een relevante richting. Bij voorkeur
rekruteert
planners
mecaniciens
beschik
je over enige
ervaringen
en volgde
je ook aanvullende opleidingen. Je bent
gedreven en een vlotte communicator. Je werkt nauwkeurig en kwaliteitsgericht.
Je bent integer, loyaal en een teamspeler.

zocht - op vraag van de minister van
Pensioenen - het aanvullend pensioen
van werknemers, en dit op basis van
cijfers voor 2019. Het gaat hier dus om
het extra pensioenkapitaal dat je via je
werkgever opbouwt omdat je werkt.
Uit de studie van Sigedis blijkt dat
36 procent van de werknemers in
België (ruim 1,3 miljoen mensen) toen
helemaal geen tweede pensioenpijler
hadden of niet langer actief aanvullende pensioenrechten opbouwden.

werd bijgedragen.
Meer zelfs: de gemiddelde bijdrage van
de 20 procent aangeslotenen met de
hoogste jaarlijkse bijdragen lag zelfs
honderd keer hoger dan de gemiddelde
bijdrage van de 20 procent aangeslotenen met de laagste jaarlijkse bijdragen.
Grote verschillen dus. (WiVi)

Lokaal bestuur
Herent
zoekt (m/v)
HONDERD
KEER
HOGER

Bijna 2,4 miljoen werknemers (of 64
procent) bouwden in hun huidige job
wel aanvullend pensioen op. Zo’n werkHet team
assistenten is op zoek naar een
nemer
die wel maatschappelijk
actief aanvullend penverbindende
leidinggevende
om
sioen verzamelt, kon rekenen op een samen met hen de inwoners van
Herent te ondersteunen in hun vragen rond welzijn. Hou je ervan
gemiddelde bijdrage van 1.699 euro.
om een team te leiden met de neuzen in dezelfde richting?
Toch moest de helft het stellen met

Hoofdmaatschappelijk werker

Solliciteer dan snel, want dan is dit jouw droomjob!

Virtuele
Jobbeurzen
Virtuele
Jobbeurzen
Virtuele
Jobbeurzen
Virtuele Jobbeurzen
Virtuele
Jobbeurzen
Virtuele
Jobbeurzen
Virtuele
Jobbeurzen
Virtuele Jobbeurzen

Heb je een rijbewijs D? Wij zoeken

Jouw job houdt onder andere in:

• Coördineren van de dagelijkse activiteiten van de dienst.

Deskundige personeel
(B1-B3)
• Samen met
andere
acties
uitdenken
en realiseren
van
Ontmoet
tientallenbedrijven
rekruterende
in jouw
regio
vanuit.
thuis
uit.
Ontmoet tientallen
rekruterende
inbedrijven
jouw diensten
regio
van
thuis

buschauﬀeurs

Profiel
Ontmoet tientallen rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.
Check
onzeaan
beurskalender!
initiatieven met Check
raakpunten
de sociale dienst.
onze
beurskalender!
Je beschikt over een bachelordiploma in een relevante richting. Je hebt kennis van
Check
onze
beurskalender!
wet- en regelgeving
inzake
personeelsen
loonadministratie.
Naast
zorgvuldig
en
voltijds of deeltijds
Check onze beurskalender!
• Een bijdrage leveren aan beleidsvoorbereidende werkzaamaccuraat werk je ook oplossingsgericht. Je bent collegiaal, een teamspeler en kan
heden.
vlot communiceren.

Check onze beurskalender!
Ontdek alle vacatures in je buurt
Deskundige
communicatie
(B1-B3)
en solliciteer
op
Wij bieden:
DUMON, SABLON & VANHEESWIJCK
Profiel

JOBS.KEOLIS.BE

Check
onzebeurskalender!
beurskalender!
Check
onze
Check
onze
beurskalender!

Je beschikt over een bachelordiploma, bij voorkeur in een functiespecifieke richting WERFT AAN • Een voltijdse betrekking van onbepaalde duur.
of kan relevante ervaring voorleggen. Je communiceert helder en overtuigend en je
bent accuraat en creatief. Samenwerken en zin voor initiatief tonen, doe je graag.
• Een fijne werksfeer in een tof team.
Daarnaast heb je een goede kennis van grafische vormgeving.- opleiding secretariaat (hoger onderwijs) of relevante ervaring

SECRETARESSE (M/V)

Solliciteren?
Stuur je kandidatuur ten laatste op 19 september 2021 naar
poolstok.staffing@sdworx.com. De schriftelijke proef vindt
plaats in de loop van oktober 2021.
Voor vragen over de selectieprocedure mail je naar
poolstok.staffing@sdworx.com. Voor informatie over de
inhoud van de functie en de arbeidsvoorwaarden kan je
terecht bij personeelsdienst@tremelo.be of op
www.tremelo.be/vacatures.

• Leuke extra’s.

ERP system consultant

- intypen (via dictee), verbeteren en finaliseren documenten (in
Word)
Lodder Software is de grootste softwareleverancier
- aanmaken en klassement dossiers
voor de2021.
brandstofhandel in Nederland met vestigingen
Solliciteren
kan tot…31 augustus
- beantwoorden telefoon, maken van afspraken,
agendabeheer,
in België en Duitsland. En we hebben de ambitie om
- algemeen administratief werk
Stuur je cv en motivatiebrief
poolstok.staffi
verdernaar
te groeien
in Europa. Jeng@sdworx.com.
vindt bij Lodder dan
- Nl en Fr
ook een prettige, uitdagende werkomgeving
op
debloeiend
website:
herent.be/vacatures.
- werkuren overeen te komen (voltijds) Meer info kan je vinden in
een
bedrijf.
Er zijn volop
Dumon, Sablon & Vanheeswijck - S. VERTOMMEN
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen
Tot snel!
en we spreken al je talenten aan.
Verenigingstraat 57-59 - 1000 Brussel - sollicitaties@dsvlaw.be

Op zoek naar
een job met pit?

Op zoek naar
een job met pit?

Wij zoeken:

Wij zoeken naar:

een specialist Ruimtelijke
Planning en een specialist
Lokale Economie
• Je staat in voor beleidsondersteuning
en -advisering.
• Je bent projectleider van dienstoverschrijdende en organisatiebrede
projecten.
• Je bent het centrale aanspreekpunt
binnen de afdeling Grondgebiedzaken.

“In de afdeling grondgebiedzaken
werken we samen in een dynamische
omgeving waarbij ieders inbreng een
verschil maakt. Zo maken we werk
van een toekomstbestendige
omgeving.”
TIM HOUBEN
AFDELINGSHOOFD
GRONDGEBIEDZAKEN

diensthoofd Bibliotheek
• Je stimuleert geletterdheid en leesbevordering, levenslang leren, digitale
vaardigheden en cultuurparticipatie.
• Je zorgt dat jouw team een zorgvuldige en
evenwichtige collectie aanbiedt en zoveel
mogelijk informatie openstelt.

“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.”
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.

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
23 september 2021.

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.

www.overijse.be/jobs

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

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


Betaalt je baas voor je pensioen?
Hoeveel Belgen bouwen via hun werkgever aanvullend pensioen op?
Bij dat extra pensioen blijken er alvast grote verschillen te zitten tussen werknemers.
Sigedis, een overheidsorganisatie binnen

pensioenpijler hadden of niet langer actief

de sociale zekerheid, onderzocht - op vraag
van de minister van Pensioenen - het aanvullend pensioen van werknemers, en dit op
basis van cijfers voor 2019. Het gaat hier dus

aanvullende pensioenrechten opbouwden.

HONDERD KEER HOGER

Jobadvertenties vind je zowel
in dit weekendkatern als elke
stellen met een bijdrage van minder dan
werkdag verspreid in je krant.
552 euro, terwijl voor de andere helft (veel)
En natuurlijk op Jobat.be.

meer werd bijgedragen.
Meer zelfs: de gemiddelde bijdrage van de

Betaalt je baas voor je pensioen?
Bijna 2,4 miljoen werknemers (of 64 procent) bouwden in hun huidige job wel aanvullend pensioen op. Zo’n werknemer die

20 procent aangeslotenen met de hoogste
jaarlijkse bijdragen lag zelfs honderd keer
om het extra pensioenkapitaal dat je via je
hoger dan de gemiddelde bijdrage van de
werkgever opbouwt omdat je werkt.
actief aanvullend
pensioen verzamelt,
procent aangeslotenen met de laagste
Uit de studie van
Sigedisbouwen
blijkt dat 36 procent
Hoeveel
Belgen
via hunwel
werkgever
aanvullend
pensioen20
op?
kon rekenen op een gemiddelde bijdrage jaarlijkse bijdragen. Grote verschillen dus.
van de werknemers in België (ruim 1,3 milBij dat extra pensioen blijken er alvast grote verschillen te zitten tussen werknemers.
van 1.699 euro. Toch moest de helft het (WiVi)
joen mensen) toen helemaal geen tweede
Sigedis, een overheidsorganisatie binnen
pensioenpijler hadden of niet langer actief stellen met een bijdrage van minder dan
552 euro, terwijl voor de andere helft (veel)
de sociale zekerheid, onderzocht - op vraag
aanvullende pensioenrechten opbouwden.
meer werd bijgedragen.
van de minister van Pensioenen - het aan-

Gezocht: M/V/X
die weet wat telt.
Ontmoet
tientallen
we jou
bĳ nodig!rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.
HONDERD
KEER
Limburg
staat
voorHOGER
grote
Virtuele
Jobbeurzen
uitdagingen, daar hebben

vullend pensioen van werknemers, en dit op

basis van cijfers voor 2019. Het gaat hier dus
om het extra pensioenkapitaal dat je via je
werkgever opbouwt omdat je werkt.

Bijna 2,4 miljoen werknemers (of 64 pro-

cent) bouwden in hun huidige job wel aanJunior
vullend pensioen op. Zo’n werknemer die
Project
Uit
de studie van Sigedis blijkt dat 36 procent wel actief aanvullend pensioen verzamelt,
Het POM-team
werkt aan innovatieve
Check
beurskalender!
kon rekenen
op een gemiddelde bijdrage
van de werknemers in België (ruim
1,3 mil- onze
projecten die Limburg digitaler, koolstofarmer
Managers
van 1.699 euro. Toch moest de helft het
joen mensen) toen helemaal geen tweede

(m/v/x – voltijds –
Corda Campus Hasselt)
Een coördinerende rol
met veel afwisseling

Junior
Project
Managers

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.

(m/v/x – voltijds –
Als starter word je mee betrokken
Corda
Campus Hasselt)
in projecten rond de ontwikkeling

van nieuwe bedrijventerreinen,
Een coördinerende rol
innovatieve campussen en ruimtelijke
met
veel afwisseling
masterplannen. De focus ligt steeds
op digitalisering
enManager
verduurzaming.
Als
Junior Project
word je
mee ondergedompeld in een boeiende
Samen met bedrijven en lokale
en innovatieve omgeving. Je krijgt
overheden breng je verschillende
de gelegenheid om te proeven
ideeën samen tot een gedeelde
van uiteenlopende sectoren, een
ambitie. Je werkt samen met collega’s
vernieuwende en duurzame economie.
met uiteenlopende kennis en ervaring
in continu
teams.
Als
starterwisselende
word je mee
betrokken
in projecten rond de ontwikkeling
Draag jij graag bij aan de verdere
van nieuwe bedrijventerreinen,
economische ontwikkeling van
innovatieve campussen en ruimtelijke
de provincie Limburg? Schrikt
masterplannen. De focus ligt steeds
een functie met veel autonomie,
op digitalisering en verduurzaming.
afwisseling en impact op de regio
jou nietmet
af? bedrijven
Dan ben jijendelokale
persoon
Samen
die we zoeken.
overheden
breng je verschillende
ideeën samen tot een gedeelde
www.pomlimburg.be/jobs
ambitie. Je werkt samen met collega’s
met uiteenlopende kennis en ervaring
in continu wisselende teams.

en schaalbaarder maken. POM connecteert
hiervoor ondernemingen, werknemers, lokale
besturen, kennisinstellingen en het middenveld.
Bij POM Limburg maak jij het verschil als Junior
Project Manager.

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

kan tot
23
augustus
Het
POM-team
werkt aan innovatieve
2021.
projecten die Limburg digitaler, koolstofarmer
en schaalbaarder maken. POM connecteert
hiervoor ondernemingen, werknemers, lokale
besturen, kennisinstellingen en het middenveld.
Bij POM Limburg maak jij het verschil als Junior
Project Manager.

DE TOEKOMST
WAAIT HET
KRACHTIGST
IN LIMBURG.

Solliciteren
kan tot
23 augustus
2021.

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

DE TOEKOMST
WAAIT HET
KRACHTIGST
IN LIMBURG.
De vriendelijkste plek
om te werken, ondernemen,
innoveren en excelleren.

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
Herwey
in Lanaken
is een
aannemingsbedrijf dat naast activiteiten zoals grondverzet,
jou niet
af? Dan
benklasse
jij de4persoon
infrawerken,
wegeniswerken, containerverhuur, recyclage van inerte materialen ook een betoncentrale
die we zoeken.
uitbaat.

www.pomlimburg.be/jobs

Herwey zoekt :

• Meewerkend Chauffeur
Wegenbouw (CE)
• Arbeiders Wegenbouw

Ben jij de collega
die wij zoeken?

Twijfel niet en stuur je CV met
gemotiveerde brief
naar Raf Weytjens
via info@herwey.be

Meer zelfs: de gemiddelde bijdrage van de
20 procent aangeslotenen met de hoogste

jaarlijkse bijdragen lag zelfs honderd keer
hoger dan de gemiddelde bijdrage van de
20 procent aangeslotenen met de laagste
jaarlijkse bijdragen.
Grote verschillen
dus.Eigenzinnig maar vastberaden.
Bilzen heeft
iets apart.
Hier bekijken we de dingen graag anders. We zijn niet
(WiVi)

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:

Gezocht: M/V/X
DESKUNDIGE
die
weet/ wat
telt.
REKENDIENST
BOEKHOUDER
Graad Bv – voltijds – contractueel

Bilzen heeft Als
iets deskundige
apart. Eigenzinnig
Profiel
help jemaar
het vastberaden.
bestuur en de
Hier bekijkendiensten
we de dingen
anders. We
niet
bij de graag
voorbereiding
enzijn
uitvoering
de grootste. Ook
oudste of
de chicste.
We doen
van niet
het de
financieel
beleid
van stad,
OCMW
het op onze manier.
passie,
goesting expertise
en de ambitie
en AGB.Met
Vanuit
je financiële
geef je
en opnieuw
ondersteuning
in hettevastleggen
om Bilzenadvies
elke dag
biesonder
maken. en
opvolgen
zet je in voor de
Daarom
zijnvan
wede
opbudgetten.
zoek naarJe
een:

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.
Graad
Bv – voltijds
– contractueel

DESKUNDIGE
REKENDIENST / BOEKHOUDER
Voorwaarden
Profiel
Loon

Je
in het bezit
vanhet
eenbestuur
functiegericht
Als bent
deskundige
help je
en de
bachelordiploma
een algemeen
bachelor
diensten bij de of
voorbereiding
en uitvoering
diploma
minstensbeleid
4 jaar van
relevante
van het met
financieel
stad,ervaring.
OCMW

EenAGB.
brutomaandloon
(afhankelijk
van relevante
en
Vanuit je financiële
expertise
geef je
ervaring
anciënniteit) intussen
2.509,94 en
advies enen
ondersteuning
het vastleggen
4.229,17 euro,
aangevuld
met
voor
opvolgen
van de
budgetten.
Jeextralegale
zet je in voor
de
delen.
boekhoudkundige
aspecten bij jaarafsluitingen.
Je werkt mee aan het subsidiemanagement en
Solliciteren kan tot
uiterlijk 23
augustus
2021 door op niveau van
rapporteert
binnen
de organisatie
je sollicitatiebrief,budget
cv en en
eenjaarrekening.
kopie van jeJe
diploma
weet de afhandeling
te versturen naar
definanciële
stad Bilzen,
t.a.v. Personeelsvan
documenten
te optimaliseren.
dienst, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen of via
Voorwaarden Je bent in het bezit van een functiegericht
e-mail naar vacatures@bilzen.be. Raadpleeg de
bachelordiploma of een algemeen bachelor
volledige functiekaart op www.bilzen.be.
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
INDUSTRIEWEG-NOORD 1178
delen.

3660 OUDSBERGEN

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. PersoneelsWij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van:
dienst, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen of via
e-mail
naar vacatures@bilzen.be.
Raadpleeg
de
Meewerkende
vrachtwagenchauffeur
CE-rijbewijs/code
95
volledige functiekaart
opmet
www.bilzen.be.
Betonzager
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
1178
Of via het nr.INDUSTRIEWEG-NOORD
089/85.77.43

3660 OUDSBERGEN
Herwey in Lanaken is een klasse 4 aannemingsbedrijf dat naast activiteiten zoals grondverzet,
infrawerken, wegeniswerken, containerverhuur, recyclage van inerte materialen ook een betoncentrale
uitbaat.
Herwey zoekt :

• Meewerkend Chauffeur
Wegenbouw (CE)
• Arbeiders Wegenbouw

Ben jij de collega
die wij zoeken?

Twijfel niet en stuur je CV met
gemotiveerde brief
naar Raf Weytjens
via info@herwey.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

Lanaken is een groene gemeente met veel ongerepte natuur in het centrum van het Euregiogebied. De gemeente en het OCMW werken
intensief aan economische ontwikkeling, aangenaam wonen en toeristische promotie, waarbij fietsen centraal komt te staan. Het centrum
heeft een stedelijk karakter en er is een divers cultureel en sportaanbod. De gemeente Lanaken telt ongeveer 26.000 inwoners. Onze 280
medewerkers van gemeente en OCMW zorgen dagelijks voor een optimale dienstverlening voor de burger. Momenteel zijn we op zoek naar:

Deskundige economie

Diensthoofd omgevingsvergunningen

voltijds - onbepaalde duur - niveau B1-B3

voltijds - onbepaalde duur - niveau B4-B5

Functie: • Je staat in voor het verstrekken van inlichtingen en opzetten van projecten of acties.
• Je bent verantwoordelijk voor de loketfunctie, waarin je startende ondernemers begeleidt
en bestaande ondernemers adviseert. Via het omgevingsloket adviseer je ook de vergunnings
aanvragen rond detailhandel. • Je staat in voor de contacten met Unizo en de middenstand van
Lanaken. • Je rapporteert rechtstreeks aan het afdelingshoofd burger en economische zaken.

Functie: • Je hebt de dagelijkse leiding over de dienst omgevingsvergunningen, de dienst hand
having ruimtelijke ordening en de dienst wonen. • Je onderhoudt contacten met promotoren,
makelaars, huisvestingsmaatschappijen … en verstrekt informatie aan het bestuur en de
burgers. • Je werkt mee aan de administratieve verwerking van omgevingsvergunningen voor
stedenbouwkundige handelingen en om te verkavelen. • Je adviseert mee bij de opmaak
van ruimtelijke beleidsplannen, bestemmingsplannen en verordeningen. • Je bepaalt mee de
prioriteiten van het handhavingsbeleid en het beleid wonen.

Profiel: • Je bent in het bezit van een bachelordiploma of gelijkwaardig, dat toegang geeft tot
niveau B in een lokaal bestuur, bij voorkeur in een economische of marketingrichting. • Je hebt de
nodige voeling met dit vakgebied. • Je bent bereid om je stevig in te werken in het thema lokale
economie en hiervoor binnen en buiten de organisatie de representatieve vertegenwoordiger te
zijn. • Je bent klantvriendelijk, discreet en integer ingesteld. • Je bent bereid om ook buiten de
normale kantooruren te werken.

Aanbod: • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 38 u./week. • Verloning volgens
barema B1B3 voor de deskundige economie (startloon min. € 2.510 bruto/maand) en volgens
barema B4B5 voor het diensthoofd omgevingsvergunningen (startloon min. € 3.134 bruto/
maand), aangevuld met maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en 35
vakantiedagen. • Een gevarieerde job vol uitdagingen en mogelijkheden om je verder te
ontwikkelen.

Profiel: • Je bent in het bezit van ofwel een bachelordiploma of gelijkwaardig, dat toegang geeft
tot niveau B in een lokaal bestuur, bij voorkeur in een technische richting zoals architectuur,
ofwel een postgraduaat of hogere opleiding in de stedenbouwkunde en ruimtelijke planning,
industriële wetenschappen en technologie of bouw, ofwel ben je gegradueerde in aanvangende
of gespecialiseerde studies (GAS/GGS, ruimtelijke ordening en stedenbouw). • Je hebt minimaal
4 jaar relevante beroepservaring. • Je beschikt over goede leidinggevende vaardigheden en je
bent een echte peoplemanager.
Zin in een nieuwe uitdaging? Stuur je motivatiebrief of mail, cv en diploma tegen uiterlijk 10
september 2021 naar personeelsdienst@lanaken.be of college van burgemeester en schepenen,
Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken. Geldige kandidaten worden uitgenodigd voor selectietesten. Voor
de functie van diensthoofd omgevingsvergunningen kunnen interne kandidaten van lagere niveaus,
die aan de voorwaarden voldoen, via bevordering aan deze testen deelnemen.
Meer informatie: www.lanaken.be, personeelsdienst@lanaken.be of 089 73 07 46.

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

Autobussen De Morgenstond is op zoek naar
schoolchauffeurs:

DEELTIJDSE TEWERKSTELLING
BIJZONDER GEREGELD VERVOER

u staat in voor het veilig vervoer van de kinderen
van en naar school ’s morgens en ’s avonds
Job ook mogelijk als bijverdienste voor gepensioneerde
en mogelijkheid voor bus aan huis.
Bij voorkeur woonachtig omgeving Kortessem, Bilzen, Alken.
Wij bieden :
Uw profiel :
· Een afwisselende job in een
· Geldig rijbewijs D
stabiele werkomgeving
· Stipt, zelfstandig en
nauwkeuring kunnen werken · Correcte verloning volgens
cao
· Klantvriendelijk
Interesse :
Stuur uw CV naar de.morgenstond@telenet.be of bel tijdens
kantooruren voor verdere info : 012/746539. Personen die in
het verleden reeds gesolliciteerd hebben komen ook opnieuw
in aanmerking.
Gelieve opnieuw uw CV door te sturen of te bellen.

rekruteert planners en mecaniciens
Heb je een rijbewijs D? Wij zoeken

buschauﬀeurs
voltijds of deeltijds

Ontdek alle vacatures in je buurt
en solliciteer op

JOBS.KEOLIS.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.

DUMON, SABLON & VANHEESWIJCK
WERFT AAN

SECRETARESSE (M/V)
- opleiding secretariaat (hoger onderwijs) of relevante ervaring
- intypen (via dictee), verbeteren en finaliseren documenten (in
Word)
- aanmaken en klassement dossiers
- beantwoorden telefoon, maken van afspraken, agendabeheer, …
- algemeen administratief werk
- Nl en Fr
- werkuren overeen te komen (voltijds)
Dumon, Sablon & Vanheeswijck - S. VERTOMMEN
Verenigingstraat 57-59 - 1000 Brussel - sollicitaties@dsvlaw.be

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

Tessenderlo telt 18.730 inwoners, heeft een oppervlakte
van 5.139 hectare en is gelegen in de westelijke neus van de
provincie Limburg, aan de grens met de provincies VlaamsBrabant en Antwerpen. Geografisch behoort Tessenderlo
tot de Kempen, alhoewel de bodem (zand en weinig leem)
en een glooiend landschap wijzen op de nabijheid van het
Hageland. Tessenderlo telt vijf dorpskernen (gehuchten,
kerkdorpen): Centrum, Hulst, Schoot, Engsbergen en Berg.

Aanbod

Voor het beheer van het integrale patrimonium in de gemeente Tessenderlo zijn wij momenteel
op zoek naar een

Een voltijds contract op Ax-niveau. Ons
aanbod wordt telkens aangevuld met
maaltijdcheques (€ 8), verplaatsingsvergoeding fiets/te voet/openbaar vervoer,
hospitalisatieverzekering na 1 jaar, een
gunstig verlofstelsel en mogelijke verrekening
van max. 15 jaar relevante ervaring uit de
privésector. Er wordt een werfreserve van
2 jaar aangelegd.
Hoe solliciteer je?
Solliciteer uiterlijk op 12 september 2021
via www.motmansenpartners.be/overzichtvacatures.

AFDELINGSHOOFD PATRIMONIUM

Contractueel Ax – voltijds

Uitdagingen
Je ontwikkelt een beheerprogramma voor het bestaande, uitgebreide patrimonium
en stuurt alle nieuwe investeringen aan. Je ontwikkelt een duidelijke en duurzame
toekomstvisie voor de verdere uitbouw van het patrimonium. Je staat in voor de
meerjarenplanning met budgetbeheer. Je coacht de medewerkers van de afdeling:
vier deskundig medewerkers beheer gebouwen & diensten, wegen & riolering
en groenpatrimonium, een specialist duurzaamheid en twee administratieve
medewerkers. Je rapporteert rechtstreeks aan het sectorhoofd Grondgebiedszaken.

Via de vacaturewebsite vind je ook de
functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden
en selectieprocedure terug.
Meer info:
jeroen.smeulders@motmansenpartners.be of
011 30 35 06. De volledige selectieprocedure
wordt exclusief aan Motmans & Partners
uitbesteed.

Profiel
Je behaalde minimum een masterdiploma of een getuigschrift dat toegang geeft tot
niveau A. Je hebt een sterke affiniteit voor en interesse in patrimoniumbeheer binnen
een gemeentelijke context.

TECHNISCH-COMMERCIEEL MEDEWERKER

Met administratieve aanleg

De kennismaking
Vocla, gelegen in Diepenbeek, is
een groothandel in installatie- en
bevestigingsmaterialen voor sprinklers
en brandbeveiliging. Met bijna 10
jaar ervaring en een uitgebreid
productgamma van meer dan 1.200
producten zijn ze een betrouwbare
leverancier van kwaliteitsproducten
in de sector. Dit zowel voor
gerenommeerde multinationals als
voor sanitaire installatiebedrijven.
Naast het brede aanbod onderscheidt
Vocla zich door het bieden van
een uitstekende service en snelle
levertermijnen. Sinds de oprichting
in 2013 kent de onderneming een
explosieve groei, waardoor we voor
hen op zoek zijn naar een:
www.vocla.be
Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De uitdaging: • Je bent de rechterhand van de zaakvoerder en verantwoordelijk voor zowel
commerciële als administratieve taken • Je beheert de bestaande klantenportefeuille • Op
termijn breid je het klantenbestand verder uit door prospectie • Op administratief vlak sta je in
voor het opmaken en/of voorbereiden van offertes, de orderverwerking en de opvolging van
uitgaande leveringen • Je overtuigt klanten van het gebruik van de webshop • De commerciële
communicatie via sociale media schrikt je niet af • Via werfezoeken sta je in rechtstreeks
contact met de projectleiders/hoofdmonteurs van onze klanten • Je staat klanten te woord en
geeft technische ondersteuning • Je volgt de voorraden op en koopt materialen aan
De perfecte match: • Je beschikt over een bachelor werk- en denkvermogen. Bij voorkeur heb
je al enkele jaren relevante werkervaring • Je hebt affiniteit met of interesse in technische
sectoren zoals bouw of metaalconstructie • Je beschikt over de nodige commerciële feeling
• Met het oog op verbetermogelijkheden neem je proactief gepaste acties. Je hebt de ambitie
om mee te groeien met het bedrijf • Je bent communicatief sterk • Je hebt een goede kennis
van het Nederlands en je kan enkele Franstalige klanten te woord staan
Het aanbod: • Je komt terecht in een gezonde onderneming die bekendstaat om haar kwaliteit
en service • Je kan meebouwen aan een sterk groeiende organisatie, die voornamelijk actief is in
België en Nederland • Marktconform salaris met extralegale voordelen, waaronder een
bedrijfswagen

Meer info? Contacteer Brecht Blindeman 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.

