
RUS TONY GROUP, HOOFDROLSPELER IN DE KANSSPELINDUSTRIE, 
ZOEKT, WEGENS UITBREIDING:

BOEKHOUDER 
met ervaring en hands-in mentaliteit

Functie: - Zelfstandig voeren van volledige boekhoudingen (in hoofdzaak immo vennootschappen) 
- Ondersteuning van de CFO - Verwerken van dagelijkse boekhouding in het boekhoudkundig 
softwarepakket Briljant - Indienen BTW-aangifte, ondersteuning jaarafsluitingen, verzorgen van 
rapporteringen, - Opvolgen van debiteurenbeheer, … - Plaats tewerkstelling: Oudsbergen
Profiel: - Bachelor diploma boekhouding (accountancy/fiscaliteit) of gelijkwaardig door ervaring - 
Minimum 10 jaar ervaring met algemene boekhouding en BTW - Bereid om een breed takenpakket 
op te nemen - Kennis van vastgoed / huurwetgeving is een pluspunt - Tweetalig (NL-FR) - Goede 
kennis MS office - Kennis / Ervaring met het Kluwer softwareprogramma “Briljant” is een pluspunt - 
Probleemoplosser, nauwkeurig, teamspeler
Aanbod: - Een gevarieerde functie in een dynamische kmo-omgeving  - Een competitief 
salarispakket in functie van kennis en ervaring 

COMMERCIEEL MEDEWERKER 
met ervaring en enthousiasme

Functie: - Volgt bestaande klanten op en prospecteert actief naar nieuwe klanten - Afsluiten van 
contracten - Rapporteert en communiceert  met de CEO en de klantenbeheerder
Profiel: - Bachelordiploma Sales / Marketing of gelijkwaardig door ervaring - Minimum 2 jaar 
ervaring in een gelijkaardige tewerkstelling - Tweetalig (NL-FR), andere talen is een pluspunt 
- Ervaring in de horeca is een pluspunt - Zelfstandig, loyaal, commercieel, sociaal, nauwkeurig, 
resultaatsgebonden, klantgericht
Aanbod: - Een afwisselende  functie met verantwoordelijkheid  - Een interessant salarispakket in 
functie van kennis en ervaring incl. bedrijfswagen en mobiele telefoon

PLANNER 
technisch bediende

Functie: - Staat in  voor de dag- en weekplanningen inzake herstellingen, onderhoud en transport 
(leveringen -  en ophalingen) van onze speelautomaten  -Opereert vanuit ons hoofkantoor in 
Oudsbergen (Opglabbeek) - Ondersteuning van de technische directie - Verwerkt en rapporteert 
alle technische  gegevens van de verschillende technische afdelingen - Stuurt de technische 
medewerkers aan in relatie tot klanten en doet de opvolging van de uitgevoerde werken - Plaats 
tewerkstelling: Oudsbergen
Profiel: - Bachelor diploma met een technische achtergrond (electronica of electro mechanica) of 
gelijkwaardig door ervaring - Tweetalig (NL-FR): is een must - Ervaring in de sector van 
speelautomaten en horeca is een pluspunt - Probleemoplosser, nauwkeurig, teamspeler, leergierig
Aanbod: - Een uitdagende functie in een dynamische omgeving  - Interessant en competitief 
salarispakket in functie van kennis en ervaring 

TECHNIEKERS 
met ervaring (1 regio Luik en 1 regio Antwerpen)

Functie: - Staat in voor de herstellingen, het onderhoud en het transport van onze speelautomaten 
(en bijhorende onderdelen) in onze ateliers of bij onze klanten in de desbetreffende regio.
Profiel: - Bachelor diploma electronica of gelijkwaardig door ervaring - Afkomstig uit de 
desbetreffende regio (Luik of Antwerpen) - Tweetalig (NL-FR) - Ervaring in de sector van 
speelautomaten en horeca is een pluspunt - Positiviteit en juiste werkmentaliteit - Flexibiliteit 
in relatie tot weekendwerk, late werkposten, … - Rijbewijs B - Betrouwbaar, nauwkeurig, stipt, 
flexibel, leergierig - Plaats tewerkstelling: Technieker Luik: Wandre  / Technieker Antwerpen: 
Wommelgem
Aanbod: - Voltijdse tewerkstelling in vast dienstverband - Interessant salarispakket met 
servicevoertuig en mobiele telefoon

ONTHAALBEDIENDE SPEELHAL 
1 voor Limburg (BE) en 1 voor Heerlen (NL)

Functie: - Zorgt dat de gasten/klanten van de speelhallen niets te kort komen - Zorgt voor een 
hapje en een drankje en maakt de klanten wegwijs in de speelhal (incl. speluitleg) - Zorgt voor 
een correcte toegangscontrole volgens de geldende wetgeving - Bewaakt de klantentevredenheid 
en zorgt voor een sterke klantenbinding - Verricht de uitbetalingen en let erop dat de huisregels 
gerespecteerd worden - Rapporteert aan de speelhalverantwoordelijke
Profiel: - Minimum leeftijd 24 jaar - Bewijs van goed gedrag en zeden (voor B) of VOG (voor NL) 
noodzakelijk - Kennis en ervaring in de horeca is een pluspunt - Hoge Flexibiliteit noodzakelijk 
inzake weekendwerk en late werkposten - Zelfstandig, verantwoordelijk, sociaal, contactvaardig, 
commercieel, representatief - Algemene pc vaardigheden (MS office) - Eigen vervoer noodzakelijk
- Plaats tewerkstelling: Onthaalbediende België: provincie Limburg  / Onthaalbediende Nederland: 
Heerlen
Aanbod: - Voltijdse of deeltijdse tewerkstelling  in een 2-ploegenstelsel - Interne opleiding en 
marktconform salaris - Jonge, dynamische, gevarieerde werkomgeving met veel uitdagingen

CONTACT
 STUUR JE CV MET MOTIVATIEBRIEF NAAR HR@RUS-TONY.BE 

VOOR MEER INFO OF VRAGEN CONTACTEER +32 (0) 89 81 04 42

 

CPE, één van de snelst groeiende groothandels in dak- en gevelmaterialen met 8 vestigingen in België 
én onderdeel van Tectum Group, is op zoek naar dynamisch talent. Bij CPE staan familiale waarden, 
langetermijnrelaties, een persoonlijk contact en professioneel advies voorop. Ons motto luidt dan 
ook: “iedereen binnen CPE denkt mee met de klant en verrast hem steeds weer met de beste service, 
oplossingen en producten”.

• Je ondersteunt de accountmanagers en helpt hen om 
klanten sneller, beter en accurater van dienst te zijn.  

• Je maakt offertes op en verwerkt ze na goedkeuring 
tot een order.

• Je volgt het order op en houdt de klant geïnformeerd. 
• Je beantwoordt vragen m.b.t beschikbaarheid en 

levertermijn van materialen en informeert de klant/
accountmanager.

• Je controleert de prijszetting van alle ingelegde 
bestellingen en stuurt bij waar nodig.

• In overleg met de accountmanager beheer je de 
korting groepen van onze klanten. 

• Je vraagt mutaties van het centraal distributiemagazijn 
naar het verkoopfiliaal aan. 

Spreekt dit takenpakket jou aan?

• sterk geïnteresseerd in de bouwsector of iemand met 
technische affiniteit?

• klantgericht en niet bang voor obstakels?
• geboeid door administratief en commercieel werk?
• ook op drukke momenten rustig en 
 klantvriendelijk?
• een plantrekker, maar ook een 
 bruggenbouwer?
• vlot met pc’s, vooral MS Office, 
 CRM en ERP?

En ben jij ... 

Iets voor jou? Nog vragen? 

• Een persoonlijk opleidingstraject.
• Een competitief salarispakket incl. groeps- en 

hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ecocheques, 
bonusregeling.

• Mogelijkheid tot thuiswerk.
• Een cafetariaplan.
• Een open en familiale sfeer met korte communicatielijnen.
• Dynamische groeiomgeving. 

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

COMMERCIËLE BINNENDIENSTMEDEWERK(ST)ER (M/V)
Wij zoeken een

Deel uitmaken van ons fantastisch team in Genk?

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

Bachelorsdiploma 
of gelijkwaardig 

door ervaring

Klant 
centraal

Administratieve/
commerciële 

ervaring

CV 
mailen

Een babbel met 
Caroline 

Loon-
voorstel

Testing 

> 40 CPE COLLEGA’S EN 
> 400 TECTUM COLLEGA’S

10  
TEAMGENOTEN

+/- 40 MLN. 
OMZET

> 14.000 
BESTELLINGEN/JAAR

GENK &
HOME OFFICE

Min. 3 jaar 
werkervaring

  
Minder opleidingen door corona
Opleidingsinstituten, zoals Cevora, zagen vorig jaar een 
flinke terugval in het aantal gevolgde opleidingen. Virtuele 
training kon het tij niet keren.

Alleen al bij Cevora werden vorig jaar 
10.000 opleidingen geannuleerd. In 
2020 volgden iets meer dan 24.000 
werknemers een fysieke opleiding bij 
Cevora, tegenover meer dan 72.500 
het jaar ervoor. “Digitale trainingen 
hebben slechts een beperkt deel ge-
compenseerd”, erkent Olivier Lambert, 
directeur van Cevora. “Bijna 25.000 
werknemers volgden een cursus onli-
ne.”
Cevora staat niet alleen. Veel opleidin-
gen gingen vorig jaar ‘on hold’, ook in 
de groep van knelpuntberoepen. Zo 
zag IT-dienstenleverancier CTG, actief 
in de sector van professionele IT-trai-
ningen, vorig jaar tot zestig procent 
minder IT-opleidingsaanvragen door 
Belgische bedrijven in vergelijking met 
2019.
Wat nu met het einde van de pande-
mie in zicht? “De komende maanden 
verwachten we een inhaalbeweging, 
zowel voor klassikale als digitale oplei-

dingen”, aldus Olivier Lambert. “Uit on-
derzoek dat we lieten uitvoeren blijkt 
bijvoorbeeld dat 2 op de 3 bedienden 
– vooral jongeren – dit jaar nog graag 
één of meer opleidingen zouden wil-
len volgen. In de huidige economische 
context zijn opleidingen belangrijker 
dan ooit.”   (WiVi)

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



Gezocht: m/v/x’s met wie het werkt.

Bilzen heeft iets apart. Eigenzinnig maar vastberaden. 
Hier bekijken we de dingen graag anders. We zijn niet de grootste. Ook niet de oudste of de chicste.  

We doen het op onze manier. Met passie, goesting en de ambitie om Bilzen elke dag opnieuw biesonder  
te maken.  

Daarom zijn we op zoek naar:

Solliciteren kan tot uiterlijk 4 oktober 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.

APPLICATIEBEHEERDER
Graad Bx – voltijds – contractueel 

Profiel Als applicatiebeheerder ben je verant
woordelijk voor de continuïteit van de 
applicaties binnen stad en OCMW Bilzen. 
Vanuit een klantgerichte houding weet je 
ingewikkelde technische zaken gemakkelijk 
te vertalen naar begrijpelijke taal en bouw je 
dagelijks mee aan het fundament van onze 
(digitale) dienstverlening. Je helpt je collega’s 
bij problemen met diverse applicaties en 
denkt creatief en klantgericht mee bij het 
implementeren van wensen en noden van 
gebruikers. 

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 
2.894,41 en 4.715,20 euro, aangevuld met 
extralegale voordelen.

DESKUNDIGE VASTGOED
Graad Bv – voltijds – contractueel 

Profiel Je staat in voor de juridisch
administratieve opvolging en begeleiding 
van dossiers die betrekking hebben op 
het grondgebied van de stad. Vanuit je 
expertise in grondgebiedszaken voer je 
onderhandelingen en stuur je externe 
landmeters aan. Je verleent advies in 
vastgoeddossiers en zet je in voor een 
dynamisch patrimoniumbeheer, waarbij je 
het optimale gebruik van de gebouwen en 
gronden van de stad Bilzen nastreeft. 

Voorwaarden Je bent in het bezit van een functiegericht 
bachelordiploma of een algemeen bachelor
diploma met minstens 2 jaar relevante 
ervaring. 

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

REDDER-LESGEVER
Graad Cv – voltijds – contractueel – aanleg van 

een wervingsreserve met uitzicht op een contract 
onbepaalde duur

Profiel Je staat in voor de veiligheid van de 
bezoekers door toezicht te houden op de 
activiteiten in en rond stedelijk zwembad de 
Kimpel. Je zorgt ervoor dat de bezoekers 
zich welkom voelen en zet je in voor 
kwalitatieve zwemlessen aan o.a. scholen. 
Je springt sporadisch bij aan de balie en 
toont interesse voor sport in het algemeen. 
Verder zorg je er mee voor dat het zwembad 
correct onderhouden wordt. In deze functie 
wordt ook weekendwerk verwacht.   

Voorwaarden Je bent in het bezit van een diploma  
secundair onderwijs, een Hoger Redders
brevet en een actueel bijscholings attest. 
Heb je geen diploma secundair onderwijs? 
Indien je slaagt voor een bijkomende 
capaciteitstest, kan je alsnog deelnemen 
aan de procedure op voorwaarde dat  je in 
het bezit bent van een Hoger Reddersbrevet 
en een actueel bijscholingsattest.  

Loon Een brutomaandloon (afhankelijk van 
relevante ervaring en anciënniteit) tussen 
1.965,87 en 3.598,06 euro, aangevuld met 
extralegale voordelen. We zetten sterk in op 
bijscholingen en vormingen (zoals bv. een 
initiatordiploma indien nog niet behaald).

HOOFDREDDER
Graad Cx – voltijds – contractueel 

Profiel Als meewerkend hoofdredder sta je 
hoofdzakelijk samen met de andere redder
lesgevers aan het bad. Vanuit je kennis en 
ervaringen op de vloer weet je samen met 
administratie en zwembadbeheerder de 
planningen voor o.a. scholen, clubs … mee 
te bepalen. Je hebt een voorbeeldfunctie 
en springt in waar nodig (lesgeven, toezicht 
houden, balie …). Je zet je in voor de 
organisatie van de zwemlessen en bewaakt 
de werking en kwaliteit van het aanbod.

Voorwaarden Je bent in het bezit van een diploma  
secundair onderwijs, een Hoger Redders
brevet en een actueel bijscholingsattest. 
Je kan minimaal 4 jaar relevante ervaring 
bewijzen. 

Loon Een brutomaandloon (afhankelijk van 
relevante ervaring en anciënniteit) tussen 
2.691,29 en 4.250,94 euro, aangevuld met 
extralegale voordelen.



De kennismaking
Nelissen Steenfabrieken NV 
werd opgericht in 1921. Ze zijn 
een Limburgs familiebedrijf 
gespecialiseerd in de productie van 
handgevormde gevelstenen. Hun 
meer dan 180 medewerkers zetten 
zich elke dag in om kwaliteitsvolle 
geveloplossingen te bieden. Ze 
beschikken over een volautomatische 
en computergestuurde productie, 
waardoor er jaarlijks 185 miljoen 
bakstenen van de band rollen. 
Hun gevelstenen worden verkocht 
in meer dan 38 landen. Door het 
constant streven naar kwaliteit 
beschikken ze over CE-, BENOR- en 
ISO 9001/14001-certificaten. Als 
toonaangevende fabrikant ontwikkelen 
ze innovatieve en duurzame 
oplossingen. Deze visie willen ze in 
de toekomst voortzetten. Om hun 
aanhoudende groei te ondersteunen, 
zoeken wij voor hen een:

 www.nelissen.be

FINANCIAL CONTROLLER 
 
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor de opmaak van periodieke (analytische) financiële analyses 
en de periodieke en jaarrapportering met behulp van het ERP-pakket en de BI-tool • Financiële 
controles uitvoeren en forecasts, businessplannen en variantieanalyses opmaken • Screenen 
van subsidiemogelijkheden, uitwerken van subsidiedossiers en ad-hocprojecten • Samen met 
2 collega-boekhouders ondersteuning bieden bij de (geconsolideerde) wettelijke jaarafsluiting 
en revisorale auditdossiers voorbereiden • Assisteren bij de financiële implementatie van een 
ERP-pakket (INFOR LN) met go-live op 01/01/2022 en betrokken zijn bij de keuze van een BI-
tool • Rapporteren aan de financemanager

De perfecte match: • Bachelor- of masterdiploma in een financiële economische richting met 
min. 5 jaar controllingervaring in een productiecontext • Relevante ervaring met een ERP-pakket 
gekoppeld aan een BI-tool en sterke professionele Excelkennis • Analytisch en kritisch ingesteld: 
nauwkeurige en planmatige werker met oog voor zelfcontrole • Integer, discreet en toegewijd • 
Gedreven, zelfstandige en gemotiveerde teamplayer • Duidelijke communicator in het Neder-
lands en het Engels

Het aanbod: • Innovatief, internationaal en groeiend familiebedrijf met waarden zoals betrokken-
heid, een warm hart en een luisterend oor • Stabiele omgeving met goede work-lifebalance en 
funfactor • Zin voor initiatief en verantwoordelijkheidszin worden sterk geapprecieerd • Het gaat 
om een nieuwe rol binnen Nelissen die je zelf mee kan vormgeven • Voltijdse of 4/5e tewerkstel-
ling • Degelijke opleidingsmogelijkheden

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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.

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 e�  ciëntie te 
verbeteren voor klanten in meer 
dan 170 landen. Momenteel zijn 
wij voor de productieplant in 
Tessenderlo op zoek naar een:

 www.ecolab.com 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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.

VERANTWOORDELIJKE TECHNISCHE DIENST
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 e�  ciëntie te verhogen en/of besparingen door te voeren 
• Coachen van het maintenanceteam • Stimuleren van een crossfunctionele en fl exibele cultuur 
binnen de plant • Rapporteren aan de maintenance & engineering manager

De perfecte match: • Min. bacheloropleiding in een technische richting met mechanische en 
elektrische kwalifi catie 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

De kennismaking

RoofTG Europe (Roof Tile Group) 
maakt deel uit van de internationale 
IKO Group (Canada), die zich met 
34 bedrijven wereldwijd specialiseert 
in dak- en waterdichtingsproducten. 
Met een productie- en opslagplaats 
in Tongeren op meer dan 
22.000 m² is RoofTG Europe een 
van de grootste fabrikanten en 
wereldmarktleider op het vlak van 
metalen dakbedekkingsmaterialen.  
Deze metalen daksystemen zijn terug 
te vinden op daken in meer dan 
150 landen in de hele wereld, wat 
goed is voor meer dan 1 miljoen daken 
die bedekt zijn met producten van 
RoofTG Europe. Voor de productiesite 
in Tongeren (waar onlangs werd 
geïnvesteerd in de uitbreiding van het 
machinepark) is Roof Tile Group op 
zoek naar een:

 www.rooftg.com

VERANTWOORDELIJKE TECHNISCHE DIENST
Leidersfi guur met passie voor techniek
De uitdaging: • Je bent verantwoordelijk voor onderhoud, engineering en het wisselstukkenmagazijn 
• Je coördineert en organiseert het storings-, preventief en correctief onderhoud en waarborgt 
zo een goede werking van de technische installaties (decoilers, slitters, persen, ponssystemen, 
laklijnen, robotica, ovens …) • Je analyseert en optimaliseert de bestaande processen waar mogelijk 
• Jouw doelstellingen: een optimale balans tussen correctief en preventief onderhoud enerzijds en 
een optimale output in productie anderzijds • In samenspraak met de productieverantwoordelijken 
bepaal je de richtlijnen en de periodiciteit inzake onderhoud, verbeteringen en vernieuwingen aan het 
machinepark • Je beheert het technisch magazijn en coördineert de aankoop van de MRO-goederen 
• Je staat in voor de veiligheid, de planning, de coaching en de ontwikkeling van je team, dat in een 
3-ploegensysteem werkt • Je garandeert een zo e�  ciënt en e� ectief mogelijke werking door de 
introductie en opvolging van een aantal representatieve KPI’s • Je stuurt een team aan van een 15-tal 
medewerkers en je rapporteert aan de Operations Manager

De perfecte match: • Bachelor of master werk- en denkniveau in een technische richting • Ruime 
leidinggevende ervaring (min. 5 jaar) in een technisch complexere omgeving, bij voorkeur in de 
maakindustrie • Up-to-date met de laatste evoluties op het vlak van onderhoud (TPM, OEE …) 
• Peoplemanager die dicht bij zijn team staat • Communicatief sterk in het Nederlands en het Engels 

Het aanbod: • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte om de bestaande situatie 
te optimaliseren en zo je eigen stempel te drukken • Een sterk, stabiel bedrijf waar er budgettaire 
ruimte is voor optimalisaties • Een nieuwe directie die staat voor een mensgerichte bedrijfscultuur 
• Aantrekkelijk renumeratiepakket inclusief extralegale voordelen 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Philippe Nelissen via 011 36 10 63 www.motmansenpartners.be     
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.



Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op +32 479 29 74 75 tijdens de kantooruren 
en op weekdagen tussen 19 en 20.00 u of op zondag tussen 19 en 21.00 u.

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

Functie en verantwoordelijkheden Gewenste kwalifi caties

1. Analyseren van bestaande productieprocessen en 
detecteren van optimalisatiemogelijkheden 

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

3. Uitschrijven van werkinstructies en manuals en 
deze implementeren 

4. Initiëren, leiden en faciliteren van 
verbeteringsinitiatieven 

5. Overleggen en samenwerken met het volledige 
Operations Team

Ba Elektromechanica
Ervaring in geautomatiseerde 

productieomgeving

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

Brede technische 
kennis

Engels

Analyseren Samen-
werken Pragmatisch Kritische blik Proces-

beheersing

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

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

www.sodiko.be

25 miljoen euro omzet

45 medewerkers

Diepenbeek

1991

Wat heeft SODIKO u concreet te bieden?

Gezond 
investerings-
klimaat

Groeibedrijf
Vrijheid om 
functie zelf in 
te vullen

Korte beslis-
singslijnen

Uniek 
product

INSCHRIJVING: De kandidaturen voor deelname aan het 
examen moeten uiterlijk op 06.10.2021 verzonden worden 
naar (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhan-
digd worden tegen ontvangstbewijs aan Lokaal Bestuur 
Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of gemaild worden 
naar vacature@borgloon.be. Je kandidatuur omvat je sollici-
tatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie je 
solliciteert, je cv, een kopie van je diploma, een kopie van je 
rijbewijs en een kopie van je visum (enkel zorgkundige). 

ALGEMEEN: • Er wordt een wervingsreserve aangelegd in 
contractueel dienstverband voor de duur van 1 jaar (ver-
lengbaar) • Het OCMW voert een diversiteitsbeleid 

MEER WETEN? Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, 
functiebeschrijvingen en inlichtingen kan je verkrijgen via 
de website (www.borgloon.be) of de personeelsdienst, 
Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon (012 67 36 68 
- vacature@borgloon.be). 

Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd 
en worden uitgesloten van de selectieprocedure.

Lokaal bestuur Borgloon vindt je kwaliteiten 
belangrijker dan je leeftijd, geslacht, 

seksuele voorkeur of afkomst.
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› BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE
Niveau Bv (Ws BV1-BV3) - voltijds/deeltijds - contractueel

› GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE
Niveau Cv (Ws C3-C4) - voltijds/deeltijds - contractueel

› ZORGKUNDIGE 
Niveau Cv (Ws C1-C2) of niveau Dv (Ws D1-D3) - deeltijds (max. 28,5 u.) - contractueel

OCMW Borgloon werft aan en legt een werfreserve aan van 1 jaar (verlengbaar) voor: 

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

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

VELDEMAN GROUP is topspecialist in de ontwikke-
ling, productie en distributie van hoogwaardige 
slaapsystemen, die zowel onder de eigen merk-
naam Velda als voor private labels de brede vraag 
naar slaapcomfort beantwoorden. Daarnaast pro-
duceert VELDEMAN op ambachtelijke wijze luxezit-
meubelen en worden zelfs totale projectinrichtin-
gen voor bedrijven en hotels aangeboden. Met de 
huidige export naar 17 landen is het internationale 
succes van VELDEMAN nog niet toe aan een hoog-
tepunt, want ook in het Verre Oosten en China zijn 
de eerste stappen gezet. Duurzaamheid is de rode 
draad in het ondernemerschap van deze groep. 
Niet alleen is het productieproces gebaseerd op 
ecologische en circulaire principes, ook in mense-
lijke relaties geldt de duurzaamheidsgedachte 
door het streven naar langetermijnrelaties. Dat 
VELDEMAN terecht ook innovatief genoemd wordt, 
blijkt uit de realisaties van de eigen R&D-afdeling, 
zoals de recente circulaire vel_you-collectie.

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

www.veldeman.com

± 500 werknemers 

Prijzen in innovatie 
en sustainability

± 100 mio omzet

Oudsbergen, sites in 
Frankrijk en Polen

1954

Wat heeft VELDEMAN u concreet te bieden?

Toekomstgerichte 
functies met
verantwoordelijkheid

Interessante 
verlof-
regeling

Bedrijf in 
expansie

Familiale 
contacten, 
lage drempels

Reële 
doorgroei-
mogelijkheden

PurchaserQuality Coordinator
Functie en verantwoordelijkhedenFunctie en verantwoordelijkheden

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

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

3. Afstemmen van de haalbaarheid van levertermijnen met de 
productieverantwoordelijken 

4. Communiceren met de klant en chauffeurs over de leveringsstatus
5. Zorg dragen voor de administratieve opvolging in het geïntegreerd 

planningssysteem 

1. Analyseren van klantenklachten, opzetten en opvolgen van 
actieplannen

2. Verbeteren van de klantenservice en aanpakken van pijnpunten 
(bv. hulplijnen naar winkels, online-tools ...)

3. Organiseren van steekproefsgewijze (ingangs)controles, hierover 
communiceren en bij afwijkingen corrigeren

4. Meewerken aan productontwikkeling en testing
5.  Instaan voor communicatie naar klanten en samenwerken met 

verschillende interne afdelingen (productie, sales, customer service ...)

Bachelor-
niveau

Bachelor-
niveau

A�  niteit met 
techniek

Ervaring in productieomgeving
en met customer service

Enkele jaren ervaring in aankoop, 
planning, logistiek

Momenteel zoeken wij voor Veldeman Group:

Gewenste kwalifi catiesGewenste kwalifi caties

Engels is een 
must, Duits 
is een plus

Goede 
kennis 
Frans

Kwaliteits  -
management-

systemen

Stress-
bestendig

Oplossings-  
en klant-
gericht

Onderhande-
lingsvaardig

Analytisch
en initiatief- 

nemend

Oplossings-
gericht



         VOLLEDIGE FUNCTIEOMSCHRIJVING BEKIJKEN?

         www.houthalen-helchteren.be/vacatures

 Je kan solliciteren t.e.m. maandag 27 september 2021

Communicatiedeskundige
    38/38 I contract onbepaalde duur I weddeschaal B1-3

Milieudeskundige
    38/38 I contract onbepaalde duur I weddeschaal B1-3

Administratief medewerker
    38/38 I contract onbepaalde duur I weddeschaal C1-3

Technisch medewerker  I openbaar domein

    38/38 I contract onbepaalde duur I weddeschaal D1-3

Word jij onze nieuwe collega?
  
Lokaal bestuur Houthalen-Helchteren heeft volgende vacatures:

Als Vlaamse, educatieve uitgeverij 
ontwikkelen we leermiddelen die elke 
dag de leerlingen uitdagen om hun 
talenten te ontwikkelen en de wereld 
te ontdekken. Met een mix van digitale 
en papieren media geven we ‘blended 
learning’ vorm. Onderwijs doet ertoe, 
zeker in de nieuwe toekomst die zich 
aandient. Vanuit die missie werken we 
in team elke dag enthousiast aan onze 
innovatieve producten.

Educatief adviseur basisonderwijs
Regio: Kempen, Limburg

Voor de versterking van ons team zoeken we een 

Wat wij zoeken
 Als educatief adviseur ben je verant-
woordelijk voor de promotie en verkoop 
van ons fonds basisonderwijs.

 Voor directeurs en leerkrachten in jouw 
regio ben jij het gezicht en aanspreek-
punt van die Keure.

 Je informeert hen over nieuwe pro-
ducten in een persoonlijk gesprek, op 
vergaderingen, beurzen, studiedagen, 
evenementen; fysiek en online. 

 Ze kunnen op je rekenen bij de imple-
mentatie van een nieuwe methode en je 
blijft hen daarbij ondersteunen.

 Je hebt aandacht voor hun waardevolle 
feedback en je geeft die nauwgezet door 
aan de uitgever.

 Als lid van ons commercieel team vind je 
het perfecte evenwicht tussen teamplay 
en zelfstandig werk. 

Wat jij bent en kan
 Je bent dynamisch en kunt een groep 
(directies, leerkrachten en ouders)  
enthousiasmeren en overtuigen.

 Je bent commercieel ingesteld, neemt 
initiatief, zet door, organiseert en plant 
vlot. 

 Je bent communicatief: je voelt je zowel 
goed bij de individuele gesprekken als 
bij het spreken in groep. Je brengt een 
boodschap vlot over via telefoon en mail. 

 Het administratieve luik van je taak voer 
je nauwgezet en doelgericht uit. 

 Je bent je ervan bewust dat dit geen nine- 
to-fivejob is. Dit betekent regelmatig 
avondwerk en soms weekendwerk.

 Ervaring op de baan is een pluspunt. De 
job als vertegenwoordiger kent voor jou 
geen geheimen meer.

 Je bent graag onderweg met de wagen.
 Affiniteit met de wereld van onderwijs 
is een voorwaarde maar een grondige 
voorkennis is geen must. Je bent bereid 
hierin te investeren. 

Wat wij bieden
 Een uitdagende job met veel variatie en 
een commerciële verantwoordelijkheid 
in een snel evoluerende markt.

 Een job in een stabiel, Vlaams familie-
bedrijf dat werkt en denkt vanuit een 
gedragen visie aan een positief verhaal: 
‘Onderwijs doet ertoe.’

 Alle ondersteunende faciliteiten die deze 
taak vereisen.

 Een marktconform loon met extralegale 
voordelen. 

Geïnteresseerd? Stuur je 
sollicitatie naar:

Die Keure nv, Stephan Vanstechelman, 
hr-directeur
Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge 
of per mail: hr@diekeure.be
www.diekeure.be

Open Thuis vzw is een sociale onderneming 
die 425 personen met een (vermoeden van) 
beperking en mensen uit diverse kansengroepen 
assisteert en ondersteunt om een zo zelfstandig 
mogelijk leven uit te bouwen in hun eigen 
woonomgeving. We gaan aan huis en helpen de 
nodige zorg en ondersteuning uit te bouwen en 
te coördineren. We hebben ook een groeiend  
aanbod op vlak van zeer laagdrempelige 
dagondersteuning en begeleid werken.

Om onze sterk groeiende woonwerking te 
versterken, zoeken we voor onmiddellijke 
indiensttreding (m/v)

3 WOONBEGELEIDERS 
AMBULANTE EN MOBIELE 
DIENST

Die mobiele ondersteuning aanreiken aan 
volwassenen die zelfstandig wonen  of bij/ in de 
buurt van hun netwerk/vrijwilligers

Hij/zij 
heeft een sociaal of paramedisch diploma 
(graduaat, bachelor of master)
heeft een grondige kennis van sociale wetgeving 
en sociale kaart 
heeft bij voorkeur ervaring  in het individueel 
begeleidingswerk 
kan verbinding maken en samenwerken met het 
sociale en professionele netwerk rond de cliënt
heeft een flexibele instelling

Hij/zij kan rekenen op
een voltijdse job  in een contract van 
onbepaalde duur in een dynamisch en 
enthousiast team 
loon op basis van het barema 319.01 (met 
behoud van relevante anciënniteit)
bijkomende extra legale voordelen zoals laptop, 
smartphone, km-vergoeding, eco-cheques
coaching en vorming
flexibele uurregeling en thuiswerk

Stuur je motivatiebrief en cv voor 23.09.2021 
naar frank.vendrix@openthuis-limburg.be. 
Meer info nodig: bel 011/28.36.46. en vraag 
naar Frank Vendrix

Functieomschrijving:
-  Je staat aan de balie de klanten mee ten dienst voor allerlei advies en bestellingen betreffende 

bouwmaterialen, tegels en dergelijke.
-  Je stelt zelf de nodige administratieve handelingen zoals opmaak bons, opmaak offerte en balie- 

factuur, bestelling bij leveranciers, controle aankoopfacturen, enz…
-  Je staat in voor het beheer van een deel van de artikelen in de shop en begeleidt mee klanten in ons 

toonpark.

Profiel:
- Klantvriendelijkheid draag je hoog in het vaandel.
- Je kan vlot overweg met het officepakket: excel, word, mailing…
- Je bent leergierig en kan zowel zelfstandig als in team  werken.
- Kennis van bouwmaterialen is geen must, maar kan je wel een stapje voor geven.

Wij bieden:
- Wij bieden U een boeiende en afwisselende job.
- Een fulltime functie: 4 dagen in de week en zaterdagvoormiddag.
- Onmiddellijke opstart.

Je sollicitatiebrief en CV versturen naar walter@bouwgroep.be of naar 
Bouwgroep Van Helmont, tav Walter Deburchgrave, Albertkanaalstraat 180,  3511 Stokrooie

HANDEL in Bouwmaterialen
Wij zijn op zoek naar een

COMMERCIËLE MEDEWERKER -
BALIEVERKOOP

Albertkanaalstraat 180
3511 Stokrooie

Tel: 011/25.11.94

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

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