
ADMINISTRATIEF 
MEDEWERK(ST)ER (ref. 113 012)

customer service • e-commerce
De uitdaging: Na een grondige interne introductie zal je instaan voor: • dagelijkse 
klantencommunicatie via mail, tel, chat, … • informatie- en adviesverlening • order-
verwerking • praktische problem solving o.a. logistieke organisatie • ondersteuning 
boekhouding.

Profi el: • bachelor of gelijkwaardig • communicatief en klantgericht • cijfermatig 
sterk • basiskennis van de Franse taal • team minded.

Aanbod: • een zeer uitgebreid, attractief productengamma • een jonge onderne-
ming met een toffe teamspirit • een groeisector in volle expansie • een vlakke 

organisatiestructuur • marktconforme loonvoorwaarden (te bespreken).

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

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

HANSSENS CATERING, met hoofdzetel in nieuwe bedrijfs-
gebouwen in WEVELGEM, is een toonaangevend toeleve-
rancier voor scholen en non-profi torganisaties. Vanuit 3 ves-
tigingen (Wevelgem, Oosterzele en Dilbeek) verzorgen wij 
dagelijks 45 à 50 000 bereide maaltijden. In het kader van een 
nieuwe organisatie gaan wij over tot de aanwerving van een

PRODUCTIEMANAGER
groeifunctie • adjunct v/d familiale directie (ref. 7345)

Uitdaging: Na een grondige interne opleiding in de hoofdzetel zal je projectmatig de organi-
satie en de processen op vlak van productie en logistiek in de drie vestigingen optimaliseren 
en uniformiseren. In samenwerking met de productieleider in Wevelgem zal je zelf de fi lialen 
in Oosterzele en Dilbeek leiden: • dagelijkse organisatie • aansturing van de keukenteams
• kwaliteitsopvolging • logistieke organisatie (halffabricaten, maaltijdverdeling). Je rapporteert 
rechtstreeks aan de familiale directie.

Profi el: • industrieel ingenieur of gelijkwaardig (bijv. ba agro-industrie) met minstens initiële
ervaring in de voedingssector • uitstekend organisator met visie en daadkracht • people manager
uit productieomgeving • sterke interesse voor de praktijk van voedingsbereiding • geboeid door 
de veelzijdigheid van de functie: productie, techniek, kwaliteit, logistiek,...

Aanbod: • een cruciale managementfunctie met een grote praktische betrokkenheid bij
het dagelijks beleid • een toekomstgerichte organisatie dankzij een vernieuwd management 

(derde generatie) • stabiele teams met een sterke knowhow (50 wkn) • continue investe-
ringen in infrastructuur, nieuwe technologie en procesoptimalisatie • een bloeiende

onderneming met een marktleiderspositie • een attractief en evoluerend
salarispakket (te bespreken) + bedrijfswagen.

Interesse? Contacteer Verdonck Professional Partners 
offi ce@verdonckbv.be 

056 53 11 80 of 059 26 76 57  
www.verdonckbv.be 
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Service Teamleader
Technisch onderlegde peoplemanager en coach

Bedrijfsinfo: Kingspan Light + Air wil een comfortabel, duurzaam 
en vooral veilig binnenklimaat creëren, met op maat gemaakte 
totaaloplossingen voor rook- en warmteafvoer, detectie, ventila- 
tie, daglicht en beveiliging. De divisie in België, Kingspan Light + Air  
Belgium, is een fusie van drie bedrijven, Argina Technics, Brakel Aero 
en Colt International, en zet projecten op binnen de gebouwentech-
niek van conceptfase tot en met uitvoering. Om verdere groei te 
ondersteunen en te bestendigen zijn ze momenteel op zoek naar 
een (m/v):

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor een groeiend team van 
een 50-tal servicetechniekers en monteurs, die voor diverse in-
dustriële nieuwbouw- en renovatieprojecten instaan voor de tech-
nische ondersteuning, onderhoud, interventies en herstellingen 
• Je bewaakt de kwaliteit van de geleverde technische diensten 
met als doel een correcte en efficiënte klantenservice te bieden 
• Je beheert de tools, opleidingen en technische productinformatie 
die noodzakelijk zijn om je medewerkers te ondersteunen. Je plant 
en voorziet de nodige opleidingen voor je team • Je coacht je team 
door hun competenties en vaardigheden zo optimaal mogelijk in 
te zetten en verder te ontwikkelen in de field • Je ondersteunt het 
aanwervingsproces van nieuwe servicetechniekers • Je bewaakt de 
veiligheid van je medewerkers op de werven • Je rapporteert aan 
de Operations Director en werkt nauw samen met de afdeling die 
instaat voor de planning.
Profiel: • Je beschikt over een hogere opleiding en hebt ervaring met 
het aansturen van techniekers in een industriële of projectmatige 

omgeving • Je beschikt over een brede technische kennis en interes-
se (elektromechanica, elektronica, …) • Je bent graag in de field aan-
wezig bij de servicetechniekers om voeling te houden met de noden 
en techniek • Je haalt voldoening uit het motiveren en coachen van 
technische profielen • Je streeft een optimale service na met oog 
voor de kwaliteit en veiligheid van de geleverde diensten • Je bent 
Nederlandstalig en spreekt daarnaast idealiter goed Frans.
Aanbod: • Een modern, duurzaam, ambitieus en gezond groeibe- 
drijf met een informele bedrijfscultuur • Een uitdagende functie in 
een groeiende divisie en strategisch belangrijke tak binnen de or-
ganisatie • Ruimte om op een autonome manier zelf invulling te 
geven aan de functie.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer 
online. Vragen? Contacteer Sara Spanhove op +32 474 54 03 23.

Op zoek naar 
talent in galop:

PROJECTLEIDER WEGEN EN WATER
Je volgt werken en projecten op die 
gecoördineerd worden vanuit de dienst wegen- 
en waterinfrastructuur. 
 
PLOEGBAAS GEBOUWEN
Je stuurt de medewerkers aan die instaan 
voor het onderhoud aan de stedelijke 
gebouweninfrastructuur. 

Interesse in één van deze vacatures?
Ontdek ons aantrekkelijk aanbod, de 
voorwaarden en uitgebreide info op  
www.waregem.be\vacatures. 
Bezorg ons een motivatiebrief en cv met 
functietoelichting voor 26 september 2021. 
Mailen kan naar vacatures@waregem.be

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.


