
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

Safety-Trainingsmanager/Preventieadviseur
Scrapmetalservices (SMS) is een 
onderaanneming van Aperam 
Genk. Via onze dienstverlening 
verzekeren wij de aanbreng van 

schroot naar de oven van Aperam.
Binnen de organisatie behoor je tot het management team 
en staat je in voor een adequaat veiligheidsbeleid. Je past het 
DRBS volgens de omschreven opdrachten en taken vanuit de 
Codex toe.

Profiel
•  Je hebt preventie adviseur NIV II behaald 
•  Je genoot een Master of Bachelor opleiding of 

gelijkwaardig door ervaring, je hebt 3 tot 5 jaar 

werkervaring in een industriële omgeving en je hebt 
geen 9 to 5 mentaliteit.

•  Je hebt kennis van de Nederlandse en Engelse taal, in 
woord en schrift.

Ons Aanbod
•  Een aantrekkelijk salaris met groeiplan. Dit 

loonpakket word uitgebreid met groeps- en 
hospitalisatieverzekering, bonussysteem, 
maaltijdcheques, veiligheid cheques.

•  Contract onbepaalde duur voltijds. 40 uur werkweek 
met 12 ADV dagen.

Ben jij getriggerd en nieuwsgierig solliciteer dan per email naar hrbelgium@scrapmetalservices.com 
en surf naar jobat.be voor meer details van deze vacature. Succes SMS.

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

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

Volgende week in Jobat:
Werken als ingenieur                    

Zes types werknemers op kantoor
Op het werk kan je zes kantoorprofielen terugvinden, afhankelijk van hun manier van (samen)werken. Van pure kantoortypes 
tot flex worker en road warrior. 

Het is techbedrijf Poly dat de 
zes profielen van kantoorwer-
kers bepaalde op basis van een 
onderzoek. “Dat liep tijdens de 
coronapandemie, maar we zijn 
ervan overtuigd dat de veran-
deringen in gedrag op  lange 
termijn hetzelfde blijven”, aldus 
Jennifer Adams, director go-to-
market strategy & programs bij 
Poly.
De eerste van de zes is de  
office collaborator die met 27 
procent het grootste deel van 
het arbeidsbestand beslaat. 
Deze werknemers hebben een 
traditionele, op kantoor gerichte 
manier van samenwerken, maar 
staan wel open voor technolo-
gie. Al voorspelt het onderzoek 
in de toekomst een afname van 
dit type medewerker, omdat het 
werk flexibeler zou worden. 
Ook voor de office communica-
tors (13 procent), een groep die 

stabiel blijft, is het kantoor de 
thuisbasis. Zij voelen zich het 
meest op hun gemak met beken-
de systemen en apparaten, zo-

als een vaste telefoon.

Combineren
Flex workers - de derde en groei-

ende categorie - verdelen dan 
weer hun tijd tussen het tradi- 
tionele kantoor, het thuiskantoor 
en een andere werklocatie. Zij 
beslaan 20 procent van het ar-
beidsbestand. Terwijl de remote 
collaborator (15 procent) minder 
mogelijkheden heeft voor fysie-
ke vergaderingen. Met name 
deze groep is ontstaan en ge-
groeid vanuit medewerkers die 
bijvoorbeeld vaak thuis willen 
werken naar aanleiding van de 
COVID-19-pandemie.
De connected executives (12 pro-
cent) zijn dan weer veelzijdig in 
hun manier van werken en ge-
bruiken meer communicatiemid-
delen dan elk ander profiel. 
Road warriors tenslotte vormen 
5 procent van het arbeidsbe-
stand. Zij werken meer dan de 
helft van de tijd niet op kantoor. 

William Visterin



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

NOORDERHART ZOEKT

bevlogen collega’s
voor het Mariaziekenhuis:

 → 2 Adjunct-verpleegkundig 
diensthoofden 
- operatiekwartier 
- spoedgevallen

 → Apotheekassistent
 → Kinesitherapeut
 → Medewerker schoonmaakdienst
 → 2 Medisch laboratorium-

technologen  
- klinisch labo 
- labo anatomopathologie 

 → Projectengineer bouw en techniek
 → Verpleegkundige
 → Verpleegkundige psychiatrische 

afdeling
 → Zorgcoördinator geriatrische 

afdeling

voor Revalidatie & MS:
 → Verpleegkundige 
 →  Neuropsycholoog

Twee professionele zorginstellingen  
in het zorglandschap van Pelt.

Het Mariaziekenhuis en Revalidatie & MS slaan 
samen hun vleugels uit onder hun nieuwe naam 
Noorderhart. Want onder hun vleugels zit je goed. 
Meer dan 1400 medewerkers creëren elke dag 
opnieuw een warm nest voor patiënten en voor 
elkaar. Samen zorgen ze voor excellente zorg in 
een dynamische, verbindende omgeving.

MEER INFO?  
Voor een uitgebreide jobomschrijving of meer info over Noorderhart 
kan je steeds terecht op www.noorderhart.be.

www.lag.eu Reliable, no matter where.

LAG Trailers NV, gelegen in Bree, is al meer dan 70 jaar een betrouwbare 
werkgever met momenteel meer dan 400 werknemers. Met een doelgerichte 

toekomstvisie en een sterke basis zorgen we voor een stabiele werkomgeving op 
lange termijn.

Door onze sterke groei, zijn we momenteel op zoek naar gemotiveerde medewerkers. 

 3D-Ontwerper Tankwagens
 Werkvoorbereider

 Medewerker Marketing
 Medewerker afdeling kwaliteit

 Full Stack Developer

Wij bieden een afwisselende job en een contract van onbepaalde duur met correcte 
loonvoorwaarden. Heb je interesse? Kijk voor meer informatie over deze en andere jobs op 

www.lag.eu en stuur je CV en motivatiebrief naar vacature@lag.be



Het stadsbestuur van Herk-de-Stad gaat over tot de aanwerving van een 

AFDELINGSHOOFD 
TECHNISCHE DIENSTEN 
Voltijds (38/38) - contract onbepaalde duur - aanleg werfreserve

Functie: •  Samen met je team waarborg je een kwaliteitsvol beheer, onderhoud en 
realisatie van de gemeentelijke infrastructuur, rekening houdend met de geldende 
reglementeringen en met oog voor duurzaamheid • Je bent eindverantwoordelijke voor 
de volgende procesgebieden: patrimonium, openbare werken en groen • Je vervult 
een belangrijke brugfunctie tussen (strategisch) beleid en (operationele) uitvoering • Je 
geeft taak- en mensgericht leiding aan het personeel van je afdeling • Je participeert aan 
overlegvergaderingen, zowel intern als extern • Als lid van het managementteam sta je 
mee in voor de samenwerking tussen diensten en afdelingen, de beleidsvoorbereiding, de 
beleidsuitvoering en de rapportering

Profiel: • Je bezit een diploma dat toegang geeft tot niveau A (master of gelijkgesteld) 
of je bekleedt een gelijkwaardige graad (met gunstige evaluatie) in een lokaal of 
provinciaal bestuur of bij de Vlaamse overheid • Je hebt een goede technische kennis en 
bij voorkeur nuttige ervaring in een of meerdere van de aangegeven procesgebieden                                 
• Je toont initiatief en bent in staat om een coördinerende en coachende rol op te nemen 
• Je bent bereid de evoluties op het werkterrein op te volgen • Je beschikt over sterke 
communicatieve en organisatorische vaardigheden • Je werkt zelfstandig, oplossings- en 
resultaatsgericht

Aanbod: •  Een boeiende voltijdse functie • Een omgeving waar sterk wordt ingezet op 
groepsvorming en een goede werksfeer • Een salarispakket op A-niveau. Ervaring uit de 
openbare sector wordt volledig overgenomen, uit de privésector indien relevant (tot 
10 jaar). Voor wie gebruikmaakt van de externe personeelsmobiliteit gelden specifieke 
regels • Een uitgebreide en flexibele vakantieregeling, tijds- en plaatsonafhankelijk werken 
volgens afspraken binnen de afdeling • Tal van extralegale voordelen zoals maaltijd- en 
ecocheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, Pluspas en tweede pensioenpijler 
van 3%

Interesse? Stuur je motivatiebrief - met cv en kopie van het gevraagde diploma - naar 
het college van burgemeester en schepenen, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad of 
mail naar secretariaat@herk-de-stad.be (vraag ontvangstbevestiging). 
Je kan je kandidatuur indienen tot 15 oktober 2021. Onvolledige kandidaturen worden 
niet aanvaard.

Voor meer info over de functie en de selectieproeven, surf naar www.herk-de-stad.be/vacatures 
of contacteer de personeelsdienst via 013 78 09 56 of personeel@herk-de-stad.be. 

VACATURE

KANDIDAATSTELLING

De gemeente Leopoldsburg  
werft aan (m/v):

JEUGDWERKER
C1-C3 – contractueel – deeltijds 19/38 – (met de aanleg van een wervingsreserve)

Functie: je ondersteunt de inhoudelijke werking van de jeugddienst door het 
professioneel organiseren en opvolgen van diverse activiteiten voor kinderen 
en jongeren. Hierbij staat de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke 
participatie van de doelgroep centraal. Je neemt taken op in functie van de 
dienstverlening naar en de ondersteuning van organisaties en jongeren.  
Je rapporteert aan de jeugdconsulent.
Profiel: je bent flexibel binnen de contracturen (19/38). Ervaring met werken 
met kinderen en jongeren is een pluspunt. Je bent in het bezit van een diploma 
middelbaar onderwijs (of daarmee gelijkgesteld).

Voor bovenstaande functie gelden er algemene toelatingsvoorwaarden en 
moeten de kandidaten slagen in een selectieprocedure op 11 oktober en 15 
oktober. Naast een passende verloning, maaltijdcheques, fietsvergoeding en 
een hospitalisatieverzekering kan beroepservaring in de privésector of als 
zelfstandige worden toegekend als die beroepservaring relevant is voor de 
functie waarin het personeelslid wordt aangesteld (met een maximum van 6 
jaar). Voor deze functie wordt tevens een wervingsreserve van 1 jaar aangelegd.

Richt je kandidatuur met vermelding van je motivatie, het vereiste diploma en/
of attest, schriftelijk en aangetekend, met recent cv uiterlijk op 3 oktober 2021 
aan het college van burgemeester en schepenen, personeelsdienst, Koningin 
Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg. Je mag je kandidatuur ook met de vereiste 
stukken tegen ontvangstbewijs afgeven aan de centrale onthaalbalie van het 
gemeentehuis tijdens de openingsuren (zie www.leopoldsburg.be).

Solliciteren onder dezelfde voorwaarden via e-mail mag ook op  
sollicitaties@leopoldsburg.be. Er is een functiebeschrijving beschikbaar  
die kan worden geraadpleegd op www.leopoldsburg.be/vacatures.

Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Laura Sieborgs:  
T 011 34 92 16 of laura.sieborgs@leopoldsburg.be.

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

BOEKHOUDER 
met ervaring en hands-on 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



Op de uitvoeringsdiensten van Stad Hasselt 
steken diverse teams de koppen bij elkaar. 
Van mecaniciens, over schrijnwerkers en 
straatvegers, tot metaalbewerkers. Samen 
vormen ze één groot team, dat ten dien-
ste staat van hun 1600 collega’s én van alle 
Hasselaren. Onze ateliers zijn nog op zoek 
naar versterking. Iets voor jou?

• PLOEGBAAS SMIDSE

• PLOEGBAAS SANITAIR EN 
CENTRALE VERWARMING

• OPERATIONEEL  
VERANTWOORDELIJKE 
REINIGING

Ambitie om mee het verschil  
te maken bij Stad Hasselt?

HASSELT.BE/VACATURES

Tectum Group is expert in de constructie 
van daken, gevels en balustrades. Onze 
aanpak is gebaseerd op familiale waarden en 
gericht op de lange termijn, en net daarom 
is Tectum Group dé betrouwbare partner 
voor professionele klanten. Onze mensen 
staan centraal, en dankzij hun interactie en 
het delen van kennis met specialisten en de 
stakeholders, komt Tectum Group altijd tot 
kwalitatieve en innovatieve oplossingen op 
maat van de klant.

• Je team leiden als een échte coach.
• Eindverantwoordelijke zijn voor ontwikkeling, 

coördinatie en uitvoering van de technische 
berekeningen en kostprijscalculaties van je team.

• Een goede relatie creëren en behouden met 
key accounts binnen de renovatiemarkt met als 
eindklant de publieke sector en VME’s.

• Deals sluiten rekening houdende met de 
vooropgestelde marges en verkoopdoelstellingen.

• Waken over een correcte rapportering naar de 
interne stakeholders toe.

• Rechtstreeks aan de commercieel directeur 
rapporteren.

Spreekt dit takenpakket jou aan?

• een technisch commercieel talent?
• gepassioneerd door techniek en cijfers?
• een inspirerende peoplemanager?
• resultaatgericht?
• communicatief?

En ben jij …

Contacteer onze Talent Coach Lorena Civita: lci@tectumgroup.be
Bekijk de volledige functieomschrijving via: www.tectumgroup.be/jobs

Iets voor jou? Nog vragen? 

• Een persoonlijk onboardingtraject.
• Een competitief salarispakket, incl. groeps- en 

hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, 
ecocheques, bonusregeling, bedrijfswagen & 
tankkaart.

• Een bedrijf dat zich bekommert om de talenten en 
ontwikkelingsmogelijkheden van zijn werknemers.

• Een open en familiale sfeer met korte 
communicatielijnen.

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

> 400 
COLLEGA’S

5 
TEAMGENOTEN

160 MLN. 
OMZET

4.500.000 M² AAN 
REALISATIES PER JAAR

GENK & 
HEEL BELGIË

CV 
mailen

Loon-
voorstel

Assessment Een babbel 
met Lorena

Tweede 
gesprek met 

Commercieel Directeur 

Min. 5 j. ervaring 
in leidinggevende 

functie

Kennis 
Frans

Deel uitmaken van ons fantastisch team?

COMMERCIEEL MANAGER (M/V)
Peoplemanager met focus op de publieke markt en actief over heel België

Technisch 
commercieel

DE STAP VZW,  IS  EEN KRACHTIGE,  PROFESSIONELE
ORGANISATIE OP ZOEK NAAR EEN

 
 DIRECTEUR

AUTHENTIEK & GEDREVEN BRUGGENBOUWER

INTERESSE? SCAN BOVENSTAANDE QR-CODE
VOOR DE VOLLEDIGE VACATURE.  

Heem vzw is een nieuwe 
organisatie “veilig verblijf” 

voor jongeren van 14-18 jaar;
Uniek in samenwerking 

vanuit verbinding.

Momenteel hebben wij 24 vacatures

Wil je “live” op bezoek komen ? 
Dit kan op de jobdag van 21 september (14:00-19:00) 
op campus Asster stad. Halmaalweg 2 ; 3800 St Truiden.
Graag een seintje via werkenbij@heemvzw.be

BEGELEIDERS (VERBLIJFSGROEP 
EN CONTEXT), PSYCHIATRISCH 
VERPLEEGKUNDIGEN, THERAPEUTEN, 
PSYCHOLOGEN EN ORTHOPEDAGOGEN
- Indiensttreding vanaf november 2021
- Jobtime is bespreekbaar (1/2 – voltijds)
- Plaats tewerkstelling : St-Truiden

De Wiekslag vzw is een 
organisatie binnen de 
bijzondere jeugdzorg. 

Meer informatie en 
sollicitatieadres op  

www.dewiekslag.be onder 
de rubriek vacatures. 

De Wiekslag zoekt:

 1 MEDEWERKER 
LOGISTIEKE DIENST
-  Poetshulp met affiniteit voor onze jongeren
- Jobtime in overleg: 50% - 80%
- Openstaande betrekking
- Standplaats: omgeving Alken
- Indiensttreding: zo snel mogelijk

Guidelines

Lokaal bestuur Kortessem gaat 
over tot de aanwerving van 

volgende functie, met aanleg van 
een werfreserve van 2 jaar:

Heb je interesse in deze functie ?
Een uitgebreide functieomschrijving kan je vinden op jobat.be.
Voor verdere inlichtingen & info kan je terecht op: 
www.kortessem.be 

Deskundige Ruimte – Milieu & Duurzaamheid
Ben jij een enthousiast iemand die gepassioneerd is door een 
duurzaam beheer en milieugerelateerde beleidstaken? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

In de functie van ‘Deskundige Ruimte – Milieu & Duurzaamheid’ 
sta je in voor het uitwerken en uitvoeren van een milieu- 
en duurzaamheidsbeleid, je zet sensibiliseringsacties op 
en stimuleert het milieubewustzijn, je werkt mee aan 
gemeentelijke en Europese actieplannen en projecten en je 
gaat het terrein op om onderzoek uit te voeren. 

Je bent verantwoordelijk voor het milieutechnisch onderzoeken 
en adviseren van omgevingsvergunningsaanvragen en andere 
dossiers van de dienst Ruimte, op basis van de VLAREM en 
andere relevante wetgeving. In bepaalde stedenbouwkundige 
omgevingsvergunningsaanvragen lever je 
gefundeerde adviezen.  Je bent de coördinator 
en uitvoerder van het gemeentelijk klimaatactie-
plan en adviseert de duurzame aanpassingen 
aan ons gebouwenpatrimonium. 

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

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?

Goesting in een 
topjob op de baan? 

www.asap.be/nl/jobs/chauff eur

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?



Stad Genk als werkgever selecteert op basis van je competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of handicap.

MEER INFO?
Raadpleeg zeker onze website www.genk.be/vacatures voor meer info over deze vacatures, de functiebeschrijvingen, ons aanbod, de aanwervingsvoorwaar-
den en de sollicitatielinken. Geldig solliciteren kan enkel door het tijdig indienen van cv, motivatiebrief en een kopie van het diploma via de link op onze website.

STAD & OCMW 
GENK

Stad en OCMW Genk vormen samen het moderne, dynamische en ambitieuze bestuur 
van een fascinerende, kleurrijke stad die constant evolueert, nieuwe plannen realiseert 
en altijd naar de toekomst kijkt. Werken bij ons betekent werken in een grote organisatie 
met meer dan 1000 collega’s die actief zijn in een brede waaier aan functies. Stap 
je in ons verhaal, dan ga je voor een boeiende loopbaan met veel mogelijkheden en 
interessante arbeidsvoorwaarden. 

DIENSTHOOFD BOEKHOUDING EN CONTROLLING
Graad Av – voltijds of deeltijds (80%) contract van onbepaalde duur 
Solliciteren kan tot en met 30 september 2021
De uitdaging: We zoeken een gedreven diensthoofd boekhouding en controlling
die samen met het bestaande team de boekhoudprocessen en jaarafsluitingen van 
de entiteiten stad, OCMW en AGB Genk in goede banen leidt en tevens met veel 
goesting diverse controllingactiviteiten ontplooit. Als diensthoofd boekhouding ben 
je een belangrijke spelverdeler binnen de afdeling fi nanciën. Je zit op het einde van 
de fi nanciële ketting, maar je hebt tegelijk zicht op het geheel. Je zal rapporten 
ontwikkelen maar vooral analyseren. En je mag Stad Genk met een kritische blik
bewaken waarbij je kunt rekenen op 11 gemotiveerde collega’s in je team.
De perfecte match: Je hebt bij voorkeur een economische of juridische masteropleiding 
en/of een sterke basis aan opgebouwde relevante werkervaring in deze domeinen - 
Je bent gedreven om je te verdiepen in fi nancieel-administratieve materies en in de 
fi nanciële werking van groep Genk en de daaraan gerelateerde entiteiten - Je hebt een 
sterke persoonlijkheid om de nodige handelingen te stellen en duidelijke standpunten 
in te nemen en te verdedigen op het vlak van advies- en controle-opdrachten.

JURIST
Graad Av – voltijds of deeltijds (80%) contract van onbepaalde duur
Solliciteren kan tot en met 10 oktober 2021
De uitdaging: Wij zijn op zoek naar een dynamische medewerker om groep Genk 
in haar dagelijkse werking juridisch mee te ondersteunen. Het takenpakket omvat 
o.a.: - het verlenen van juridische adviezen op een heldere en begrijpelijke wijze in 
zeer diverse materies - Juridisch nazicht van contracten & mee instaan voor ontwerp 
en nazicht van reglementen - Het ondersteunen van de algemeen directeur m.b.t. de 
regelgeving omtrent het decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, verkiezingen, alge meen 
administratief recht, beginselen van behoorlijk bestuur, arbeids- en sociaal recht … 
De perfecte match: Het oplossingsgericht analyseren en toepassen van diverse 
regelgevingen zie je als een uitdaging - Flexibel & stressbestendig zijn, zelfstandig 
kunnen werken, maar ook graag constructief en organisatiebreed samenwerken zijn 
enkele van jouw positieve eigenschappen - Je bent daarnaast leergierig en bereid om 
minder vertrouwde wetgeving op te zoeken en eigen te maken, alsook in staat om 
overzicht te houden in het geheel en probleempunten op te merken.

Bekijk onze vacatures op 
www.pxl.be/jobs

Hogeschool PXL  
heeft volgende vacatures

 
ONDERZOEKSHOOFD 
• PXL-MUSIC RESEARCH
• ONDERWIJSINNOVATIE

ONDERZOEKER/PROJECTMEDEWERKER 
INNOVATIE IN BOUWMANAGEMENT

ONDERZOEKSMEDEWERKER  
PXL-BIO-RESEARCH 

TECHNISCH EN WETENSCHAPPELIJK 
EDUCATIEF MEDEWERKER 

PROJECTMANAGER  
DIGITALE ENERGIETRANSITIE 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
MULTIMEDIAAL LEERCENTRUM

DESKUNDIGE
MULTIMEDIAAL LEERCENTRUM 

(PRAKTIJK)LECTOR 
• IT MANAGEMENT EN DATA
• SYSTEEMBEHEER

COÖRDINATOR 
STEM-ACADEMIE

Waarvan heb je spijt als je sterft?
Het is een onderzoek dat aan het denken zet: als jouw tijd op aarde er op zit,  
waarvan heb je dan spijt? Niet zozeer dat je te weinig hebt gewerkt.

Fons Leroy, arbeidsmarktspecialist en ex-topman van de VDAB.

Het was de Australische palliatieve verpleegster  
Bonnie Ware die haar ‘top five regrets of the dying’ liet 
optekenen. Stervenden blijken vooral spijt te hebben 
dat ze ‘onvoldoende hun eigen leven hadden geleefd’. 
Op nummer twee kwam uit: ‘teveel tijd aan het werk te 
hebben besteed’. 
“Mensen halen wel betekenis en waarde uit het werk, 
maar voor een veel groter gedeelte uit het samen-
zijn met hun geliefde, hun kinderen, familie en vrien-
den. Alsook uit onze hobby’s en passies”, oppert Dajo  
De Prins, coach en auteur van Werkgeluk.

Op plaats drie in het onderzoek van Bonnie Ware stond 
‘te weinig uitdrukking hebben gegeven aan je eigen ge-
voelens’. Op nummer vier dat ze hun vrienden teveel 
hadden verwaarloosd en op vijf dat ze onvoldoende 
hadden geleefd voor het eigen geluk. “Niemand had er 
spijt van dat hij tijdens zijn leven niet harder had ge-
werkt”, stelt De Prins vast.   (WiVi)

 Dajo De Prins geeft op dinsdag 21 september 
om 20 uur voor Jobat een gratis webinar over 
‘Werkgeluk en wat je er zelf voor kan doen’.  
Meer info: www.jobat.be/webinarwerkgeluk

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

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



Meer info? Contacteer Philippe Nelissen op 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.

De kennismaking
De Franse zuivelcoöperatie Eurial, 
de melkbranche binnen Agrial, is 
Europees marktleider op het vlak 
van geitenkaas. Op dit moment 
telt Eurial 4.600 medewerkers 
en maar liefst 28 productiesites. 
In België is Eurial actief vanuit de 
Capra-site in Halen en jaarlijks 
goed voor een zakencijfer 
van 80 miljoen euro, met 120 
medewerkers. Deze site kende de 
afgelopen jaren een exponentiële 
groei. 

Jaarlijks wordt 53 miljoen liter 
melk verwerkt tot geitenkaas. 
In de volgende jaren zal het 
productieapparaat blijven 
uitbreiden. Om die groei te helpen 
realiseren, is Capra op zoek naar 
een ervaren:

 www.capra.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

MARKETINGMANAGER
De uitdaging: • Je ondersteunt het international strategic marketing-team, waarmee je je globale 
plannen voor innovaties en verbeteringen in consumentenmarketing afstemt • Je bepaalt de 
kanalen, de boodschap en de creaties en stemt die continu af met het promotiebudget • Je volgt de 
marktcijfers op en stuurt je merkprestaties en acties bij • Je maakt deel uit van een lokaal salesteam 
om strategie, operational excellence en merksucces te stimuleren

De perfecte match: • Minstens 5 jaar ervaring in consumentenmarketing in de voedingsindustrie  
• Vertrouwd met product- en categorymanagement, trade & shopper marketing en merkactivatie 

LOGISTIEK COÖRDINATOR
De uitdaging: • Je stemt de productie, de bestellingen en de verkoop op elkaar af. Je volgt de 
planning continu op en stuurt bij waar nodig • Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de 
opvolging van bestellingen van een vastgesteld gamma van producten bij Capra • Jouw doel is het 
voorraadniveau zo optimaal en kostenefficiënt mogelijk aansturen • Je staat in voor de goederen- 
en informatiestroom, met het oog op het behalen van de afgesproken service en kwaliteit

De perfecte match: • Bachelordiploma in een logistieke richting of gelijkwaardige ervaring • Drive, 
doorzettingsvermogen en een dynamisch karakter

Het aanbod voor beide functies: • Capra is volop aan het groeien en biedt jou een verant woor-
delijke en brede functie in een internationale context • Je komt terecht in een down-to-earth 
team met een no-nonsenseaanpak, waarbij overleg gewaardeerd wordt • Een aantrekkelijk en 
marktconform salaris met extralegale voordelen

RECRUITMENT CONSULTANT HASSELT  
De uitdaging: • Je staat in voor de werving en selectie van hogere bedienden, management- en 
directiefuncties • Je gaat voor een ideale match tussen werkgever en werknemer • Je doet een 
diepgaande intake, je bepaalt de profielvereisten, werkt creatieve sourcingpistes uit en je zoekt in eigen 
en externe databases • Je screent kandidaten en onderzoekt de potentiële match via diepgaande face-to-
facegesprekken • Je rapporteert aan de klant, je bent een toegewijde dossierbeheerder en dankzij korte 
communicatielijnen diep je de bestaande relaties uit • Je kent je dossiers en wil kwalitatief werk afleveren

De perfecte match: • Je hebt enkele jaren ervaring met de rekrutering van white collars • Je hebt 
oprecht interesse in mensen en hun drijfveren • Je bent servicegericht en toont professionaliteit, 
doorzettingsvermogen en veerkracht • Je bent flexibel en bereid je aan te passen aan de beschikbaarheid 
van kandidaten • Je bent aangenaam in de omgang, met een discrete en integere aanpak

JUNIOR RECRUITMENT CONSULTANT HASSELT  
De uitdaging: • Je ondersteunt de collega’s die instaan voor de werving en selectie van hogere bedienden, 
management- en directiefuncties • Samen gaan jullie voor een ideale match tussen werkgever en 
werknemer • Je denkt mee over mogelijke sourcingpistes en je verdiept je in het doorgedreven zoeken in 
eigen en externe databases • Je benadert potentiële kandidaten met interessante carrièrekansen 
• Je assisteert je senior collega’s bij het beheren en verdiepen van de relaties in een bestaande 
klantenportefeuille

De perfecte match: • Je hebt een succesvol studieparcours afgelegd op masterniveau, liefst in een 
economische richting of in hr. We staan ook open voor een topperformer uit een bachelorrichting • Via 
stage, vakantiewerk, een masterproef of een eerste werkervaring kwam je al een keer in aanraking met 
werving en selectie • Je bent geïnteresseerd in mensen en hun drijfveren • Je bent servicegericht en 
toont professionaliteit, doorzettingsvermogen en veerkracht • Je bent aangenaam in de omgang, met een 
discrete en integere aanpak

Het aanbod voor deze functies: • Tof team, funfactor en een moderne, aangename kantooromgeving         
• Ruimte voor initiatief en creativiteit • State-of-the-art tools en -methodieken • Opdrachten voor de 
belangrijkste bedrijven uit de regio • Opleidings- en doorgroeimogelijkheden • Aantrekkelijke voorwaarden

 www.motmansenpartners.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

 Kom ons team vervoegen! 
Reageer via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures of contacteer 
Erik Colemonts via 011 30 35 00.

Motmans & Partners, met kantoren in 
Hasselt, Lommel, Herentals, Eindhoven, 
Diegem en Antwerpen, is een vaste 
waarde in kwalitatieve hr-dienstverlening. 
Onze ervaren consultants bieden 
maatwerk op het vlak van werving en 
selectie, talentmanagement, hr-advies, 
projectsourcing en loopbaanbegeleiding. 
Onze klanten bevinden zich in de private, 
publieke, sociale en non-profitsector. 
Motmans & Partners blijft groeien. Zin om 
onze dynamische familie te versterken?

YOU DON’T BUILD A 
BUSINESS. YOU BUILD 
PEOPLE AND THEN 
PEOPLE BUILD THE 
BUSINESS. 

Ben jij een gedreven professional met een passie voor jeugd- en 
sociaal toerisme, die houdt van veel internationale contacten ?

Wij zoeken voor onze hostel in 
Hasselt een beheerder (m/v/x), 

misschien bij jij wel onze 
“perfect match”.

Solliciteer nu: www.jeugdherbergen.be/nl/info/jobs

Coördinator Horeca en Zorg
Werkleider Groendienst

Geboeid door sociale economie?
Wij werven (m/v/x) aan!

Meer info?
Scan deze QR-code voor de volledige vacatures  

of kijk op debiehal.be



Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs op 011 36 10 62 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Brabantia is van 1919 tot nu 
uitgegroeid van een kleinschalig 
familiebedrijf tot een betrouwbaar 
internationaal designmerk dat 
geliefd is door zijn mooie, handige 
en duurzame oplossingen in 
huis. Het geheim van hun succes 
als marktleider in Europa? Ze 
creëren verrassende producten 
met een eigentijds ontwerp 
die de dagelijkse klusjes in het 
huishouden, de keuken en de 
badkamer plezieriger maken, 
letterlijk ‘Designed for living’. 
Op de site in Pelt werken 
300 medewerkers, die verdeeld 
zijn over de productiehallen 
en het distributiecentrum. Om 
mee de schouders te zetten 
onder de verdere groei en 
professionalisering van de 
kunststofafdeling, zijn wij voor 
hen op zoek naar een:

 www.brabantia.com

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

PROCESS ENGINEER KUNSTSTOFFEN
De uitdaging: • Aanspreekpunt binnen Brabantia over kunststo� en, spuitgieten en matrijs-
technologie • Begeleiden van de introductie van nieuwe producten • Onderzoeken van 
mogelijkheden tot innovatie en optimalisatie

De perfecte match: • Master werk- en denkniveau met enkele jaren relevante 
werkervaring • Ervaring binnen het domein kunststo� en (bij voorkeur met spuitgieten en/of 
matrijstechnologie) is een must • Gepassioneerde teamspeler die houdt van een uitdaging en 
focust op het verwezenlijken van gezamenlijke doelen

PRODUCTIESUPERVISOR
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor het realiseren van de geplande productie en de 
daarvoor benodigde mensen en middelen • Dagelijks aansturen en coachen van 3 shiftleaders 
(2 ploegen en vaste nacht) en een 70-tal operatoren

De perfecte match: • Bachelor werk- en denkniveau met enkele jaren leidinggevende 
ervaring in een productieomgeving • Ervaring binnen het domein kunststo� en is een troef, 
maar geen must • Enthousiasmerende peoplemanager

Het aanbod voor beide functies: • Job in een internationale organisatie met een 
uitstekende reputatie, waar ondernemingszin, initiatief en creativiteit sterk gewaardeerd 
worden • Familiebedrijf met een open, eerlijke en directe bedrijfscultuur en een hart voor zijn 
mensen • Modern, volautomatisch machinepark • Aantrekkelijk salarispakket met extralegale 
voordelen, glijtijden, 32 verlofdagen

Meer info? Contacteer Philippe Nelissen op 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.

CUSTOMERSERVICETEAM-
COÖRDINATOR  
Actief betrokken in de operationele taken

De uitdaging: • Je superviseert en coördineert de dagelijkse werking van het customer-
serviceteam en coacht hen • Je coördineert het bestellings- en leveringsproces van de goederen 
• Je draagt zorg voor het tijdig beantwoorden van klantenvragen volgens de service- en 
kwaliteitsstandaarden • Je communiceert snel en e� ectief om confl icten rond bestellingen 
met vertraging op te lossen • Je streeft naar een continue verbetering van de service, 
leverbetrouwbaarheid en klanttevredenheid • Je beantwoordt vragen van je team en geeft advies 
en training indien nodig • Je monitort de kwaliteit van het werk van het customerserviceteam 
• Je documenteert de supplychainprocedures, onderhoudt ze volgens de Tosoh-standaarden 
en voorziet ondersteuning voor verbeteringsprojecten • Je hebt dagelijks contact met de sales-, 
fi nance- en logistiekafdelingen • Je rapporteert aan de senior supplychainmanager

De perfecte match: • Je beschikt over een bachelor werk- en denkniveau • Je hebt een eerste 
ervaring in een gelijkaardige functie binnen supplychain • Goede kennis van het Nederlands en 
Engels, Frans of Italiaans is een plus • Je bent serviceminded, klantgericht en hebt een passie voor 
team-happiness

Het aanbod: • Een uitdagende positie in een internationale omgeving • Een uitgebreid 
salarispakket en opleidingen om je verder te ontwikkelen • De mogelijkheid om bij te dragen aan 
klanttevredenheid en het succes van Tosoh

De kennismaking
Tosoh Europe maakt deel uit van de 
Tosoh Group, met hoofdkantoor in 
Tokyo, Japan. Wereldwijd bevat de 
groep 130 bedrijven en stelt men 
meer dan 12.000 gemotiveerde 
werknemers tewerk. Tosoh Europe 
heeft technologisch leiderschap 
bereikt in de diagnostische markten 
dankzij hun grondige kennis van 
de groeiende klinische vraag naar 
snellere en preciezere diagnoses. 
Ze focussen op diagnostische 
domeinen zoals immunochemie, 
HPLC-gebaseerde diabetesdiagnose, 
thalassemiescreenings en moleculaire 
biologie. Deze zelfontwikkelde en 
hoogtechnologische diagnostische 
systemen worden verkocht en 
verdeeld via de verschillende verkoop-
kantoren in Europa. Om het team in het 
Belgische hoofdkantoor in Tessenderlo 
te versterken, zoeken we een:

 www.tosoh.com

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking

Ridge Tool, voornamelijk bekend 
onder de merknaam RIDGID, is 
toonaangevend producent van 
innovatieve gereedschappen en 
machines. Het bedrijf maakt deel 
uit van Emerson, wereldleider 
in het samenbrengen van 
technologie en engineering en 
actief in meer dan 140 landen. 

Het Europese hoofdkwartier 
van Ridge Tool is gelegen in 
Sint-Truiden en is als CDC 
verantwoordelijk voor de 
distributie binnen de EMEA-regio. 
Wij ondersteunen hen in de 
zoektocht naar een gedreven: 

 www.ridgid.eu

LOGISTIEK COÖRDINATOR (EUROPA)  
Kennis douanewetgeving voor bondedwarehouse-omgeving 
De uitdaging: • Dagelijkse leiding van de afdeling tra�  c • Correct toepassen van de 
douanewetgeving bij de inklaring en de export van de goederen via de tool Streamliner 
• Coördineren van de uitlevering aan de eigen lokale distributiecentra en de klanten-
distributeurs (EMEA) • Analyseren en optimaliseren van bestaande processen om de service 
kostene�  ciënt te verbeteren • Duurzame relaties opbouwen met douane én lokale/regionale 
logistieke dienstverleners • Nauw samenwerken met andere afdelingen • Leidinggeven 
aan 2 medewerkers 
De perfecte match: • Bachelordiploma in een logistieke richting (bedrijfsmanagement, 
supplychainmanagement …) of gelijkwaardig door ervaring • Sterke interesse en expertise in 
logistieke processen en transport (import/export) en in de douanewetgeving en aanverwante 
administratie • Talenkennis: Nederlands en Engels • Degelijke ERP-kennis (JD Edwards is een 
plus) en vlot kunnen werken met MS O�  ce • Dankzij jouw uitgesproken organisatietalent, 
hands-onmentaliteit en analytische, positieve ingesteldheid kan je zowel zelfstandig als in 
teamverband resultaten behalen • Je bent niet bang om de leiding te nemen over anderen en 
hen collegiaal en fl exibel te ondersteunen
Het aanbod: • Je komt terecht in een dynamische organisatie waar teamspirit gestimuleerd 
wordt • Er is aandacht voor het welzijn en de work-lifebalans van werknemers • Vaste 
uurroosters van 8.00 tot 16.30 u. en de mogelijkheid om 2 dagen per week thuis te werken 
• Afhankelijk van de eigen ambities zijn er interessante doorgroeimogelijkheden  
• Aantrekkelijk salarispakket inclusief maandsalaris x 14,08 • Fitnessruimte in het bedrijf

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Marc Janssen op 011 36 10 79 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.



PRODUCT ENGINEER 
Projectleider en ontwikkelaar met zin voor creatieve oplossingen en innovaties

De uitdaging: • Nieuwe concepten en producten ontwikkelen, samen met je R&D-collega’s 
• Nieuwe ontwerpen en 3D-modellen uitwerken • Als projecteigenaar prioriteiten stellen, 
de planning en werkverdeling maken en het projectteam opvolgen om resultaten te kunnen 
garanderen binnen budget en timing • Het aanspreekpunt zijn voor jouw projecten en hiervoor 
frequent overleggen met medewerkers en afdelingen binnen de organisatie • Proactief op 
zoek gaan naar creatieve oplossingen en innovaties • Op de hoogte blijven van innovatieve 
materialen en technieken in de markt • Rechtstreeks rapporteren aan de Manager Production, 
Supply chain and R&D

De perfecte match: • Ingenieursdiploma en een 5-tal jaar ervaring in een gelijkaardige, 
praktische functie binnen een technische omgeving (machinebouw, staalbouw …) • Ervaring 
met SolidWorks of andere 3D-tekenprogramma’s • Het overzicht kunnen bewaren én 
operationeel kunnen schakelen • Sociaal en communicatief sterk, in het Nederlands en Engels 
• Doelgericht en accuraat, maar ook creatief in het bedenken van innovatieve oplossingen

Het aanbod: • Een boeiende functie in een fi nancieel gezond, stabiel en groeiend bedrijf 
• Verantwoordelijkheid en autonomie in een open cultuur met korte communicatielijnen • Een 
degelijk salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen • Een goede work-lifebalance in 
een fi levrije omgeving • Een hr-beleid gericht op persoonlijke groei in je job 

Meer info? Contacteer Philippe Nelissen op 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.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Veldeman Structure Solutions, 
gevestigd in Bree, is een internationaal 
georiënteerd bedrijf dat zich met 
meer dan 100 gemotiveerde 
medewerkers specialiseert in het 
ontwerpen, produceren, verhuren 
en verkopen van hoogkwalitatieve 
tent- en halconstructies voor bedrijfs- 
en privéfeesten, opendeurdagen, 
sport- en culturele manifestaties, 
beurzen, tentoonstellingen, logistieke 
toepassingen, stockageruimten, 
sporthallen en zelfs militaire 
toepassingen. Met eigen vestigingen in 
Noord- en Zuid-Amerika en wereldwijd 
agentschappen en partnerships is 
Veldeman Structure Solutions vandaag 
uitgegroeid tot een wereldspeler. 
Het succes schuilt in een intensieve 
klantgerichtheid, fl exibiliteit en continu 
streven naar productverbetering in 
design en technologie. Momenteel 
zoekt het bedrijf een:
 www.veldemangroup.com

De kennismaking

Het Duitse LAPP is een van ‘s werelds 
toonaangevende fabrikanten van 
geïntegreerde oplossingen op het 
gebied van verbindingstechnologie. 
LAPP telt 20 productiesites die een 
uitgebreid assortiment van fl exibele 
besturingskabels, voedingskabels 
en connectoren voor uiteenlopende 
toepassingen produceren. Klanten 
zijn voornamelijk machine- en 
paneelbouwers, OEM’s en 
distributeurs. Voor de Benelux-
organisatie opererend vanuit Waalre 
(NL) zijn wij op zoek naar een:

 www.lappbenelux.com

SALES MANAGER INDIRECT SALES
Belux 

De uitdaging: • Jouw focus ligt specifi ek en uitsluitend op bestaande klanten-groothandels. 
Aan nieuwe klantenacquisitie moet niet gewerkt worden • Binnen je klantennetwerk bij centrale 
hoofdkantoren en lokale fi lialen weet je dankzij een degelijke productkennis vertrouwen te winnen 
• Je gaat strategisch en planmatig te werk om het bestaande artikelgamma technisch-adviserend 
uit te bouwen • Je geeft productvoorstellingen en eventueel ga je samen met de accountmanagers 
van de klanten op bezoek bij de eindgebruikers, voorschrijvers, EPC-contractors en installateurs.             
Je opereert bijgevolg hoofdzakelijk in the fi eld • Dankzij jouw aanpak weet je het LAPP-gamma 
en de omzet bij je klanten uit te bouwen • Je wordt ondersteund door de binnendienst en de             
marketingafdeling • Je rapporteert aan de Sales Director Belux

De perfecte match: • Bachelor werk- en denkniveau en a�  niteit met (elektro)techniek • Als medior 
of senior heb je uitgebreide ervaring in accountmanagement, liefst in een aanleunende context 
richting distributie • Sterke strategisch-commerciële ingesteldheid: je bent geen puur uitvoerend 
salesprofi el, je haalt energie uit doordacht werken en gerichte klantencontacten. Salesresultaten zijn 
eerder een logisch gevolg dan een doel • Je legt gemakkelijk contacten en bouwt graag relaties uit 
• Overtuigend, communicatief en klantgericht • Talenkennis: Frans, Nederlands en Engels • Je kan 
zelfstandig werken, 1 dag per week ga je naar Waalre 

Het aanbod: • Je komt terecht in een professionele omgeving met ervaren collega’s en kwaliteits-
producten met een stevige marktreputatie, binnen een sterke internationale groep met een familiale 
cultuur • De sfeer is top, de resultaten zijn positief en groeien jaarlijks • Doorgroeimogelijkheden 
• Een zeer degelijk salarispakket

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Marc Janssen op 011 36 10 79 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking

Loggere is een totaalinrichter 
van sanitaire en vestiaireruimtes. 
Dit familiebedrijf bestaat al sinds 
1954 en wordt momenteel geleid 
door Manus Loggere. Ze zijn 
actief in Nederland, België en 
Frankrijk en tellen een dertigtal 
medewerkers. Over de jaren 
heen zijn ze uitgegroeid tot 
dé specialist op het vlak van 
de inrichting van sanitaire en 
vestiaireruimtes. Zij hebben 
een standaardassortiment 
voor handen maar bieden ook 
oplossingen op maat van de 
klant. Zo rekenen zij o.a. scholen, 
ziekenhuizen, sportverenigingen, 
gevangenissen maar ook 
bedrijven uit de industrie en 
(sanitaire) groothandels tot hun 
klantenportefeuille. 

 www.loggere.com/nl-be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Sandra Holsteyns op 011 36 10 65 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

ACCOUNTMANAGER
SANITAIRE EN VESTIAIRERUIMTES
De uitdaging: • Bezoeken en opvolgen van bestaande klanten (zowel aannemers, architecten 
en studiebureaus als rechtstreekse klanten) en prospecten. Daarbij heb je ook altijd oog voor 
cross-selling opportuniteiten • De vertaalslag maken tussen de behoeften van de klant en het 
juiste product uit het uitgebreide assortiment (+ 4000 producten) of een oplossing op maat 
• Opmaken van de o� ertes en opvolging ervan. Nadien draag je het dossier over aan de 
binnendienst. Je werkt ook nauw samen met collega-accountmanagers van de andere 
productgroep • Op de werf ter plaatse gaan voor opmetingen of voor werfoverleg met de 
aannemer/installateur • Rapporteren aan het hoofd verkoop

De perfecte match: • Een aantal jaren commerciële ervaring in sanitair, HVAC, bouw … of 
richting de voorschrijversmarkt • Aantoonbare technische a�  niteit d.m.v. je studies en/of 
eerdere ervaringen • Commercieel talent dat graag contacten legt, deuren weet te openen en 
erop gebrand is om verkoopsuccessen te boeken door middel van goede luistervaardigheden 
• Uitstekende kennis van het Nederlands, aangevuld met een goede kennis van het Frans 
gezien ook Wallonië tot jouw regio behoort. Je woont daarom bij voorkeur centraal of in het 
oosten van België 

Het aanbod: • Bedrijf met oog voor hygiënemaatregelen, maatwerk en design • Familiale kmo 
met een vlakke structuur, waar iedereen aanspreekbaar is en waar er veel vrijheid wordt 
gegeven • Werken bij een marktleider in de sector en mooie projecten realiseren • Competitief 
salarispakket (inclusief bonussysteem) aangevuld met fi rmawagen, extralegale voordelen en 
6 adv-dagen



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.
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