
UNIZO West-Vlaanderen, gevestigd in Brugge, is de grootste ondernemersvereniging in de provincie.
Een team van 17 medewerkers beheert een netwerk van meer dan 8000 leden, 80 lokale 
ondernemersverenigingen en 700 bestuursleden. UNIZO wil groeien in de provincie, en tekende een 
strategisch plan uit dat aansluit bij de noden van het lokale bedrijfsleven. In de nabije toekomst wil 
UNIZO vooral investeren in het opzetten van kwalitatieve events voor ondernemers en een gedegen 
marketingbeleid, waarbij de successen van de belangenbehartiging effi  ciënt worden gecommuniceerd. 
Om het team te versterken zoekt UNIZO een (m/v)

MARKETING MANAGER     MARKETING, EVENTS, SALES
Jouw functie: • Je bent verantwoordelijk voor het volledige vermarkten van UNIZO als ondernemers-
vereniging in de Provincie. Het verhogen van het ledenaantal is daarbij het hoofdobjectief. 
• Je bent verantwoordelijk voor events, communicatie, partnerships, … Je stippelt ook een commercieel 
beleid uit, stuurt de initiatieven van de accountmanagers en ondersteunt commerciële initiatieven.
• Je definieert en organiseert kwalitatieve events. Je bepaalt interessante doelgroepen, ontwikkelt 
een kader voor sponsoring en legt hiervoor de nodige contacten. Je bent een geboren netwerker. • Je 
staat in nauw contact met de nationale marketingdiensten. Je overlegt met de nationale directie over 
jouw communicatie en jouw campagnes. Daarnaast stem je ook af met de talrijke UNIZO diensten 
in de regio’s. Zij leveren voor jou waardevolle informatie met betrekking tot opportuniteiten op het
terrein. • Je stuurt de commerciële cel aan en rapporteert aan de Provinciaal Directeur. 
Jouw profiel: • Je hebt minstens 10 jaar ervaring in de event- of marketingsector. • Commerciële 
ervaring in een resultaatgerichte omgeving is een must. • Een eerste leidinggevende ervaring is een 
pluspunt.
Wij bieden jou: • Een jonge en dynamische groep medewerkers. • Een informele cultuur met ruimte 
voor initiatieven en voor persoonlijke ontwikkeling. • Een omgeving waar je op de eerste rij zit binnen 
de West-Vlaamse ondernemerswereld. • Een degelijk remuneratiepakket in lijn met jouw ervaring.

Deze opportuniteit wil je niet missen. Stuur dan ook jouw cv naar Brigitte Hollevoet:
brigitte.hollevoet@unizowvl.be

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Moments Furniture Group NV ontwerpt, produceert en 
commercialiseert state-of-the-art meubilair en medische 
hulpmiddelen voor de zorgsector. Voor de hoofdzetel in 
INGELMUNSTER zoeken we een:

VERANTWOORDELIJKE
PLANNING & LOGISTIEK
De uitdaging: Je wordt een organisatorische spilfi guur die zal instaan voor een vlotte 
organisatie van alle leveringen. Dit omvat: • de voorbereidingen: afspraken met aankoop 
en productie, afroep bij toeleveranciers, klantencontacten (evtl werfbezoek),... • praktische 
transportorganisatie: inschatting van de volumes, instructies voor de chauffeurs, coördinatie,... 
• organisatie van de buitenlandse distributie inclusief zee- en luchtvrachten • administratieve 
follow-up o.a. begeleidende documenten, registratie in het ERP-systeem • rechtstreekse 
rapportage aan de directie.

Profi el: • master of bachelor met sterk inzicht in complexe planningopdrachten 
• communicatief (N/F/E) en ondernemend organisator • kordaat decision maker en 
praktische problem solver • interesse voor de klantendoelgroep (zorgorganisaties).

Aanbod: • een cruciale spilfunctie met rechtstreekse klantencontacten • continue 
uitdagingen dankzij veel afwisseling, deadlines, wijzigingen, etc. • een jonge, fl exibele en 

innovatieve bedrijfscultuur • een solide onderneming met een uitstekende reputatie 
• een maatschappelijk relevante job als toeleverancier voor de zorgsector • een 

attractief en marktconform salarispakket.

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

056 53 11 80 
www.verdonckbv.be 

www.momentsfurniture.com

(ref. 106 408)

Ook preus op Meulebeke? 

Maak de gemeente samen met ons! 

Wij zoeken een …

Projectmanager openbaar domein (B4-B5)
voltijds – contractueel

Samen met het team werk je de visie en het beleid voor de inrichting van  
de openbare ruimte verder uit. Je zet ideeën om naar project- en uitvoerings-
nota’s en maakt van de doelstellingen breed gedragen verhalen. Met een 
doorgedreven technische kennis volg je onze projecten op van a tot z.

Interne preventieadviseur (B1-B3)
deeltijds – contractueel

Als preventieadviseur is het jouw doel om het welzijn binnen onze organisatie 
te bevorderen. Je werkt een dynamisch preventie- en veiligheidsbeleid uit  
en neemt een adviserende en controlerende rol op.

Medewerker evenementen (C1-C3)
voltijds – contractueel

Je bent een echte organisator en neemt de praktische  
aspecten van evenementen voor jouw rekening.  
De logistieke en administratieve opvolging wordt  
- van idee tot afbouw - door jou verzekerd.

Kom jij ons  
team versterken? 

Bekijk zeker de aanwervingsvoorwaarden op www.meulebeke.be/vacatures en 
wie weet maak jij binnenkort samen met ons de gemeente! In ruil bieden we 

een correcte verloning, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, een Pluspas 
en nog veel meer.

Upload voor 30 september 2021 je motivatiebrief, een uittreksel uit het straf-
register, cv en een kopie van het gevraagde diploma via het digitaal loket op 

meulebeke.be/vacatures. Er wordt een wervings reserve van 3 jaar aangelegd.

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

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

Volgende week in Jobat:
Werken in de bouw 
 

  
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.

Het was de Australische palliatieve 
verpleegster Bonnie Ware die haar 
‘top five regrets of the dying’ liet op-
tekenen. 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 vrienden. Alsook uit onze 
hobby’s en passies”, oppert Dajo De 
Prins, coach en auteur van Werk- 
geluk.

Op plaats drie in het onderzoek van 
Bonnie Ware stond ‘te weinig uit-
drukking hebben gegeven aan je 
eigen gevoelens’. Op nummer vier 
dat ze hun vrienden teveel hadden 
verwaarloosd en op vijf dat ze on-

voldoende hadden geleefd voor het 
eigen geluk. “Niemand had er spijt 
van dat hij tijdens zijn leven niet har-
der had gewerkt”, stelt De Prins vast.  
 (WiVi)



TRBA is een belangrijke familiale 
onderneming actief in openbare 
en private bouwwerken. De firma 
groeide over de jaren heen uit tot 
een organisatie van een 500-tal 
medewerkers en een omzet van meer 
dan 95 miljoen euro. Om hun team in 
Moeskroen te versterken rekruteren 
ze een (m/v):

TOPAANKOPER 
industrieel/burgerlijk ingenieur bouwkunde, minimum 10 jaar ervaring

 FUNCTIE: 
• Je bent verantwoordelijk voor het totale aankoopgebeuren.
• Je onderhandelt op een winstgevende wijze met zeer diverse parti jen.
• Je bewaakt de off ertes, analyseert ze en neemt samen met de directi e de eindbeslissingen.
• Je ontmoet de bestaande contacten en prospecteert eventueel nieuwe relevante leveranciers en onderaannemers.
• Je garandeert de meest kosteneffi  ciënte/ kwalitati eve oplossingen. Het eindresultaat klopt!
• Je rapporteert op regelmati ge basis de evoluti e van de resultaten t.o.v. de directi e.
 PROFIEL: 

• Een masterdiploma industrieel en/of burgerlijk ingenieur bouwkunde, aangevuld met min. 10 jaar ervaring binnen aankoop.
• Je beschikt over goede bouwtechnische inzichten en sterke onderhandelingsskills.
• Je bent commercieel en prijsbewust ingesteld.
• Je werkt op een doelgerichte en effi  ciënte manier.
• Je bent communicati ef, sterk teamgericht en initi ati efrijk.
• Je bent stressbestendig, fl exibel en uitmuntend informati ca-minded.
• Vlot Nederlands/Frans, goede kennis Engels.
 AANBOD: 

• Een uitdagende functi e met ruimte voor initi ati ef binnen een topprofessionele organisati e.
• Je wordt deel van een gedreven en enthousiast team.
• Afh ankelijk van je ervaring, referenti es en stabiele loopbaan ontvang je in ruil een competi ti eve verloning met tal van
 extralegale voordelen.
• De mogelijkheid om je verder professioneel en constant te ontplooien is vanzelfsprekend en is een typisch TRBA-DNA-
 kenmerk.

INTERESSE? Stuur je cv met moti vati ebrief naar info@ago.be Meer info nodig? Bel naar 056 22 80 64. Wij garanderen een 
discrete en snelle behandeling van jouw kandidatuur. De selecti e gebeurt in exclusieve samenwerking met AGO Internati onal.

DE COENE PRODUCTS nvDE COENE PRODUCTS nv in Gullegem is een toonaangevende producent van technische houtentechnische houten (akoestische, brandwerende, in- en 
uitbraakvertragende, energiezuinige) binnendeurenbinnendeuren. Dankzij innovatief denken, automatisatie, jarenlange knowhow & ervaring en een brede 
waaier aan attesten zijn wij gegroeid tot marktleider in België.marktleider in België. Om deze groei verder te ondersteunen zoeken wij een m/v: 

Interesse? Stuur vandaag nog uw motivatiebrief en cv naar De Rouck & Verhellen, Koning Leopold III laan 4, 8800 ROESELARE - Tel. 056 20 50 53 - E-mail: vacatures@derouck.be - www.derouck.be.
Wij behandelen alle kandidaturen snel, discreet, strikt vertrouwelijk en deontologisch correct. Wij behandelen alle kandidaturen snel, discreet, strikt vertrouwelijk en deontologisch correct. 

www.decoeneproducts.be

Functie: Na een grondige inwerkperiode word je de coördinator/organisatorcoördinator/organisator in een van onze 
productieafdelingen waar een 8-tal medewerkers actief zijn. Je superviseert een continue aanvoer continue aanvoer 
van grondstoffengrondstoffen, bewerkstelligt snelle omschakelingenbewerkstelligt snelle omschakelingen, lost kleine problemen op lost kleine problemen op en overlegt met overlegt met 
de andere afdelingende andere afdelingen. Zo zorg je voor een vlotte workflowvlotte workflow en optimaal rendementoptimaal rendement door een correcte correcte 
inzet van mensen en machinesinzet van mensen en machines en het minimaliseren van doorloop- en insteltijdenminimaliseren van doorloop- en insteltijden. Je rapporteert 
rechtstreeks aan de productiemanager met wie je dagelijks nauw samenwerkt.

Profiel:  Belangrijker dan je diploma zijn je leiderschapscapaciteiten en je affiniteit met een 
geautomatiseerd productieproces;  Affiniteit met houtbewerkingsmachines is een pluspunt;
 Je bent een communicatieve organisator die vlot mensen weet te motiveren en aan te sturen;
 Je denkt proactief, anticipeert resultaatgericht en behoudt steeds het overzicht.

Aanbod alle functies:  Een sterke onderneming die marktleider is in zijn segment;  Een financieel stabiel bedrijf dat kwalitatieve topproducten in een nichemarkt aanbiedt;  Een cruciale functie in 
de verdere groei van het bedrijf;  Een geautomatiseerd nieuw machinepark waar telkens maatwerkproducten worden geproduceerd;  Een mooie 
variatie in taken en reële verantwoordelijkheid op ons productierendement in dagregime;  Je komt terecht in een gedreven en dynamische KMO van 
gepassioneerde experts met familiale werksfeer;  Een aantrekkelijk loonpakket (te bespreken).

geautomatiseerde assemblage van technische deuren in dagregime
Functie: Na een grondige inwerkperiode word je eindverantwoordelijke van de online & offline visibiliteit 
en communicatie van ons bedrijf (zowel intern als extern). Je ontwerpt visuals voor digitale en gedrukte visuals voor digitale en gedrukte 
marketingdoeleindenmarketingdoeleinden (folders, website & nieuwsbrief, beurzen, enz.). Je staat in voor het visueel 
aantrekkelijke onderhoud van onze website en sociale mediaonderhoud van onze website en sociale media  die je van de nodige content voorziet.  
Daarnaast word je ook de draaischijf voor de interne communicatie / marketing interne communicatie / marketing en staat in voor de 
opmaak van de nieuwsbrief en personeelscommunicatie. Je rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Profiel: Je genoot bij voorkeur een bacheloropleiding (bijv. marketing, grafische en digitale media, 
enz.) of bent gelijkwaardig door ervaring;  Het Adobe-pakket (Photoshop, Illustrator, Indesign, …) 
heeft voor jou weinig geheimen;  Je creëert sterke on- en offline content en beschikt over de nodige 
taalvaardigheid;  Je bent een vlotte communicator die ondersteunend werkt naar onze commerciële 
diensten;  Je bent een positief ingestelde en motiverende teamplayer met zin voor initatief.

online & offline marketeer
professionele en creatieve grafisch designer

afdelingsverantwoordelijke

Solliciteer online!
www.berryjobs.be

Wijnendalestraat 169 - 8800 Roeselare
051 260 261

Berry bpi Roeselare (Formipac), maakt deel uit van Berry Global, een 
internationale marktleider van innovatieve verpakkings-oplossingen. 
In onze site te Roeselare ontwikkelen en produceren we flexibele 
PE verpakkingsfolie voor diverse sectoren; diepvries, bouw, isolatie, 
dranken. Ons team van 70 medewerkers legt jaar na jaar succesvolle 
resultaten voor.

Aanbod: Aan al onze medewerkers 
bieden we maaltijdcheques, 
hospitalisatie-& invaliditeitsverzekering, 
site gebonden bonus, individuele 
bonus in een cafetariaplan, ≥32 
verlofdagen, …

Berry bpi indupac Roeselare

- R&D Engineer - Flexible
Packaging Product Development
Wij zoeken een communicatieve master chemie om ontwikkel- en 
verbeteringsprojecten te trekken van onderzoek tem opvolging bij 
de internationale eindklant. 

- Operator 
2-ploegen, 4-ploegen of weekend halftijds nacht

- Elektricien  
2-ploegen

- (Elektro)Mecanicien  
2-ploegen

Word jij onze collega? bpi



Wat omvat je rol?
• Als Product Manager draag je de verantwoordelijkheid 
over het traject om van initiële ideeën tot nieuwe 
producten te komen • Je maakt markt- en concur-
rentieanalyses, detecteert commerciële opportuni-
teiten en neemt initiatieven om die optimaal te 
benutten • Je neemt het huidige assortiment kritisch
onder de loep en doet voorstellen tot bijsturing 
• Je bent de motor om samen met het marketing-

en salesteam nieuwe producten op de meest 
prikkelende wijze in de markt te zetten (pro-
moties, campagnes,…) en er een doorslaand succes 
van te maken • Je beheert de productdata in ons 
PIM-systeem • In deze boeiende en veelzijdige job 
stippel je mee de richting uit van het assortiment van 
BSI. Je speelt een belangrijke rol in het commerciële 
succes van de organisatie.

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online. 

Vragen? Contacteer Gertjan Hoste op +32 9 242 53 51.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Product Manager
Een gedreven productspecialist met commercieel inzicht

Bio Services International (BSI) is een snelgroeiende producent en 
distributeur van verzorgings- en bestrijdingsproducten voor huis, tuin, dier, 
zwembad en vijver. Je vindt onze producten in tuincentra en DIY-zaken, 
maar ook in supermarkten, speelgoedwinkels, dierenspeciaalzaken... 
en op tal van webshops en online-platformen in de Benelux en Frankrijk. 
BSI wil op korte termijn dé leading brand worden in het Home & 
Garden-segment. We zijn momenteel op zoek naar een (m/v)

HR-verantwoordelijke (80%)

Interesse? Solliciteren kan t.e.m. 10 oktober 2021 
via www.arhus.be/jobs. Bijkomende info via 
Katrien Vermeulen, stafmedewerker zakelijke 
werking: 051 69 18 06.

ARhus in Roeselare is een bruisende ontmoetingsplek waar kennis, mensen en 
ideeën samenkomen. Een ‘hus’ van de stad waar iedereen welkom is! ARhus 
zet in op geletterdheid in de breedste betekenis van het woord. Zowel op 
sociaal, economisch, digitaal en cultureel vlak alsook op vlak van gezondheid 
wil ARhus mensen geletterd maken én houden. Voor de verdere ontwikkeling 
en ondersteuning van ons personeelsbeleid zijn we op zoek naar een:

OP 
MISSIE

MET ARgonauten 
de

Je maakt deel uit van het directieteam van ARhus en wordt verantwoordelijk 
over o.a. rekrutering en selectie, onboarding, competentieontwikkeling, 
evaluatiecycli en verloningsbeleid.

Als echte bruggenbouwer ben je een vertrouwenspersoon voor de collega’s en 
speel je een verbindende rol tussen alle teams binnen de organisatie.

Je voelt je thuis in een informele werkcultuur en hebt zin voor initiatief.

Lokaal bestuur Pittem zoekt 
nieuwe collega (m/v/x):

COÖRDINATOR RUIMTE
statutair – voltijds – B4-B5 - geïndexeerd brutojaarsalaris 

(B4 - trap 0): € 34.732,95
Voorwaarden:    -  bachelordiploma of een diploma van het hoger 

onderwijs van één cyclus
  - technisch profiel, bij voorkeur richting bouw

Uiterste inschrijvingsdatum: 11 oktober 2021

INTERESSE? Bijkomende informatie over de functie-inhoud en de 
aanwervingsvoorwaarden kan je vinden op www.pittem.be/vacatures.

SOLLICITEREN 
-   per aangetekende brief t.a.v. het college van burgemeester en 

schepenen, Markt 1, 8740 Pittem
-  tegen afgifte bij de personeelsdienst, Markt 1, 8740 Pittem

Voeg steeds de nodige bijlagen toe: 
Verplicht inschrijvingsformulier met pasfoto (te vinden op de website), 
motivatiebrief, cv, kopie hoogst behaalde diploma, kopie rijbewijs en 
uittreksel uit strafregister

WERFRESERVE één jaar.

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver Kortrijk

Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be



ontdek alle jobs
> jobs.ivago.be <

en solliciteer nu

Een klimaatneutrale samenleving, de circulaire economie van de toekomst, het internet der dingen, 
propere buurten … IVAGO neemt als afvalintercommunale het voortouw. 

We tekenden hiervoor een ambitieus toekomstplan uit. 
Dat willen we realiseren met een sterk IVAGO-team

 in een gezond bedrijf.

Wij versterken graag ons team met: Afvalsteward I Boekhouder I Diensthoofd Financiën
Departemenstshoofd front-en backoffice I Teamleider aankoopprocessen I Preventieadviseur

Chauffeur I Medewerker frontoffice en onthaal I Afdelingshoofd facilitair beheer I Procesoperator   
Technicus afvalenergiecentrale I Procesoperator in opleiding I Technisch magazijnier

PRODUCTIEMANAGER
KAASMAKERIJ
Bio-ingenieur (ref. 72 610)

Uitdaging: Na een grondige opleiding tot kaasmaker word je
eindverantwoordelijke voor de kaasmakerij. Dit omvat: • de
productie-organisatie • de aansturing van de kaasmakers en de 
operatoren • de proces- en kwaliteitscontrole • de supervisie 
over de technologieën • de afspraken i.v.m. de melkontvangsten 
en wei-leveringen • de kaaskeuring • de opvolging van KPI’s.

Profi el: • bio-ingenieur met de ambitie een ambachtelijk 
productie bedrijf te runnen • initiatiefrijk, autonoom en “hands 
on” leider  • kennis van kaasproductie is een bijkomende troef
• veelzijdige interesse: kwaliteit, techniek, automatisering, …

WAREHOUSE MANAGER
Industrieel ingenieur of gelijkwaardig
(ref. 72 611)

Uitdaging: Als eindverantwoordelijke voor de rijpingszaal zal je 
instaan voor: • de werkplanning en de opvolging van de interne
handling • de organisatie van de bestellingen: etiketteren,
verpakken, verzenden, … • het voorraadbeheer • de technische 
en administratieve follow up • de kaaskeuring • de opvolging 
van KPI’s • diverse (investerings) projecten i.s.m. de CEO.

Profi el: • industrieel ingenieur of technisch bachelor met 
helikopter visie • vlot organisator en people manager • de ambitie
om autonoom de bedrijfslogistiek in goede banen te leiden 
• affi niteit met voedingsproductie en kwaliteitscontrole zijn
sterke pluspunten.

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

FLANDRIEN KAAS uit WERVIK is een authentieke en ambachtelijk bereide Belgische Kaas. 
Reeds meermaals werden onze kazen gelauwerd op de World Cheese Awards. Stabiele 
toeleveranciers en continue investeringen in een geïntegreerd productieproces liggen aan 
de basis van een gestadige groei. Hiertoe zoeken wij ter opvolging een (m/v) 

Aanbod: • een grondige introductie en opleiding • functies met ruime autonomie en dito bevoegdheden • een professioneel 
gerunde KMO • een familiale teamspirit • een fi nancieel gezonde onderneming • marktconforme loonvoorwaarden 

+ representatieve bedrijfswagen.

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

Stafmedewerker/
Diensthoofd

Contractueel (A1a–A3a) – Voltijds 

Interesse?
Surf snel naar 
www.lendelede.be/vacature-stafmedewerker

Bezorg ons het ingevulde sollicitatieformulier en een 
kopie van je diploma uiterlijk op vrijdag 8 oktober 
2021 om 10u.

Solliciteren kan via e-mail naar 
personeelsdienst@lendelede.be of per post 
t.a.v. Mevr. Sofie Messely, Dorpsplein 1, 8860 
Lendelede.

Om het bestuur van Lendelede 
vanop de eerste rij bij te staan 
in diverse beleidsdossiers, zijn 
wij op zoek naar een:

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.

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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