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Productie- & Logistiek Manager
Peoplemanager met passie voor techniek, structuur en 
efficiëntie

Bedrijfsinfo: Metalunion in Brugge is sinds 1928 een  
dynamische staalhandel met een zeer uitgebreid gamma aan 
vlakke en lange staalproducten en bijhorende bewerkings- 
mogelijkheden. Het bedrijf onderscheidt zich door een grote 
beschikbare voorraad, een efficiënt en geautomatiseerd ma-
chinepark en een stipte logistiek, maar bovenal door de inzet 
van het competente team van 75 mensen dat de klantenver-
wachtingen wil inlossen en overtreffen. Om de organisatie te 
ondersteunen in haar verdere groei is Metalunion vandaag op 
zoek naar een (m/v/x):

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor de activiteiten binnen 
productie, inclusief kwaliteit, onderhoud, veiligheid en logistiek. 
Samen met de verantwoordelijken en teamleaders coördineer 
je een team van +/- 50 productiemedewerkers (in 3 ploegen) 
met wie je samen de dagelijkse doelstellingen realiseert • Je 
ondersteunt, begeleidt en coacht hen, en zorgt voor efficiëntie, 
structuur en een motiverende sfeer • Met specifieke aandacht 
voor kwaliteit en veiligheid sta je in voor het opvolgen van het 
productieproces (via KPI’s en targets) en stuur je tactisch bij op 
het vlak van planning, mensen en middelen • Als natuurlijke 
leider duw je mee aan de kar en je overlegt geregeld en infor-
meel over wat er leeft op de werkvloer. 
Profiel: • Je toont een pragmatisch en concreet gefocust 
leiderschap • Je hebt leidinggevende ervaring in een produc-
tieomgeving en getuigt van een mensgerichte aanpak • Je bent 
een praktijkgericht iemand met een sterke technische kennis 

• Je denkt en handelt oplossingsgericht • Wat persoonlijkheid 
en competenties betreft zijn de volgende eigenschappen  
cruciaal: problemsolver, initiatiefnemer, hands-on en no-non-
sense, sterke aanwezigheid op de werkvloer, pragmatisch,  
consequent, ondernemend, sterk verantwoordelijkheids- 
gevoel, flexibel.
Aanbod: • Samen groei realiseren in een ‘voeten-op-de-grond 
en handen-uit-de-mouwen’-cultuur. Je komt terecht in een 
stabiele organisatie. Er heerst een informele, pragmatische 
cultuur met ruimte voor autonomie en initiatief. 

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en  
solliciteer online. Vragen? Contacteer Lies Allegaert op 
+32 9 242 53 28.

Meer informatie over de selectieprocedure(s) 
en voorwaarden? www.pomwvl.be/vacatures 
of via tel. 050 14 01 42

POM West-Vlaanderen voert het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uit. 
Samen met onze partners maken we van West-Vlaanderen een provincie waar ondernemers kunnen 
groeien op een duurzame manier.

4 STAFMEDEWERKERS STREEKWERKING 
(A1a-A3a) – Oostende, Brugge, Roeselare of Diksmuide

• Werk je graag projectmatig en heb je interesse in de provinciale streekwerking? • Heb je een master diploma en 
2 jaar ervaring OF een bachelor diploma en 5 jaar relevante ervaring? Solliciteren kan tot en met 17 oktober 2021.

BUSINESS DEVELOPER Sociale Economie (A1a-A3a) – Brugge
• Affiniteit met de inclusieve arbeidsmarkt en oog voor samenwerkingsopportuniteiten? • Heb je een master 
diploma OF een bachelor diploma en 5 jaar relevante ervaring? Solliciteren kan tot en met 17 oktober 2021.

HR-OFFICER (B1-B3) – Brugge
• Ervaring met personeelsadministratie en Soft HR? • Heb je 
een bachelor diploma en 3 jaar relevante ervaring? Solliciteren 
kan tot en met 10 oktober 2021.

Samen ondernemen
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Selectie & Individuele screenings

Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren
Tel.: 051 22 17 92

E-mail: info@antoonbulcke.be
www.antoonbulcke.be

Vynckier Tools (www.vynckier.biz)
biedt een assortiment aan van 
professioneel gereedschap en 
machines voor een ideale werk-
plaatsinrichting! Van schroeven-
draaier tot boormachine naar CNC-
draaibanken of freesmachines, van 
werkbanken tot hefbruggen: een 
compleet productengamma zodat 
we voor elke werkplaats de juiste 
oplossingen kunnen leveren. Onze 
klanten zijn zowel bouwbedrijven 
als productiebedrijven, actief in de 
automotive sector of technische 
scholen. Als groep zijn we actief 
binnen Benelux. Met het oog op 
het verder uitbouwen van onze 
marktpositie zien we op korte 
termijn uit naar een eff ectieve:

Functie-inhoud: • fi deliseren van het bestaande dealernetwerk door vnl. uitbreiden 
van het productengamma • organiseren van productopleidingen bij de dealers en 
in de showroom • mee opzetten van marketingacties en opvolging ervan • samen 
met de binnendienstmedewerkers opmaken en opvolgen van off ertes • over al uw 
activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan de General Manager.

Functieprofi el: • sterke technische affi  niteit of bewezen ervaring in de sector
• een specifi eke technische opleiding is een pluspunt • sterk logisch en analytisch 
denkvermogen • uitgesproken extravert en commercieel profi el • targetgericht
• goede basiskennis Frans.

Functievoordelen: Aan een performante Accountmanager biedt Vynckier Tools
• een zeer competitief remuneratiepakket + jaarbonus • een goede opleiding en 
alle nodige tools (incl. bedrijfswagen) om te slagen in de job • extralegale voordelen
• doorgroeikansen in een leidinggevend bedrijf.

Interesse? Mail vandaag nog jouw sollicitatiebrief met volledige cv naar 
info@antoonbulcke.be. Contactpersoon: dhr Antoon Bulcke. Jouw kandidatuur 
wordt zeer vertrouwelijk behandeld. Kandidaten die aan het vooropgesteld profi el 
beantwoorden, worden binnen de 10 dagen uitgenodigd voor een persoonlijk 
gesprek. Alle social distancing en coronaveiligheidsmaatregelen worden nageleefd. 
Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door advieskantoor Antoon Bulcke.

ACCOUNTMANAGER
Regio: Vlaanderen

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:

Wegens sterke uitbreinding 
zoekt Huur een Stuur nog 15 

VIP-
CHAUFFEURS

Voor het vervoer van loodsen van en naar het schip 
voor de havens van Antwerpen , Gent , Zeebrugge en 
Vlissingen
 
De vereisten zijn : flexibel zijn voor nacht en 
weekendwerk , goede wegenkennis.
Beleefd , vriendelijk en uiterst stipt en betrouwbaar.
Een veilige en klantvriendelijke rijstijl.
 
Medische schifting en bestuurderspas zijn verplicht.
Mensen met ervaring personenvervoer krijgen 
voorrang.
 
Mooie verdienste voor de mooiste job ter wereld.
Dienstverlening op een kwalitatieve wijze die van 
belang is voor het goed functioneren van bedrijven 
en havens.

Solliciteren : koen@v-tax.be



Meer info en/of interesse?
Uitgebreide functieomschrijvingen en/of solliciteren via

jobs.zbharelbeke.be
We garanderen een snelle en strikt vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.

Goeste om je samen met ruim 300 to� e collega’s 
in te zetten voor de oudere Harelbekenaars? 
Hier kan je je talenten ten volle ontplooien, 

en dat voelt goed! 

T CENTRUMLEIDER LOKAAL 
DIENSTENCENTRUM DE VLINDER
Je staat in voor de algemene coördinatie, de organisatie van een gepast 
activiteiten- & dienstverleningsaanbod en de leiding van medewerkers & 
vrijwilligers. • Je behaalde een bachelordiploma.
Uiterste sollicitatiedatum 03/10/21.

T DESKUNDIGE WONEN EN LEVEN
Samen met je team sta je garant voor goed wonen en leven in het woon-
zorgcentrum en vervul je diverse rollen zoals mentor, begeleider, bruggen-
bouwer, activiteitenbegeleider, buurtbetrekker, cultuurcoach, referentie-
persoon ... • Je behaalde een bachelordiploma en bent bereid de opleiding 
van ‘begeleider-animator voor bejaarden’ te volgen.
Uiterste sollicitatiedatum 30/09/21.

T COÖRDINATOR CENTRUM 
VOOR DAGVERZORGING
Je coördineert de dagelijkse werking, stuurt de medewerkers aan, orga ni-
seert samen met de ergotherapeut hulp op maat en staat als verpleegkun-
dige mee in voor het uitvoeren van zorgtaken. • Je behaalde een bachelor-
diploma verpleegkunde.

T KINESIST(E)
Je werkt mee aan het ontwikkelen en uitvoeren van het zorginhoudelijk 
(paramedisch) beleid i.v.m. het activeren van de bewoners van het woon-
zorgcentrum. Ook biedt je ondersteuning aan de zorgmedewerkers en draag 
je bij tot hun welzijn op het werk. • Je bent licentiaat of master in de kinesi-
therapie (of legt binnen max. 4m je eindexamens af).

T VERPLEEGKUNDIGEN 
EN ZORGKUNDIGEN
voor WZC De Vlinder of WZC Ceder a/d Leie
Als verpleegkundige ben je gediplomeerd of bachelor verpleegkundige 
(of leg je binnen max. 4m je eindexamens af). • Als zorgkundige bezit je 
het visum van zorgkundige en ben je bij voorkeur houder van een diploma, 
brevet of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld.

Zorgbedrijf Harelbeke biedt aantrekkelijke voorwaarden 
aan al zijn medewerkers.

SANTÉ 
M’N 
RATJE !

WERKEN IN DE
OUDERENZORG

Waag jij de sprong?

Vanuit het hart van West-Vlaanderen ondersteunt Kerckstede volwasse-
nen met een verstandelijke beperking. Ook voor zwaar zorgbehoevende 
cliënten nemen we zorg op. 
We specialiseren ons verder in de meer specifieke zorg voor personen 
met een bijkomende 
GES- of ASS- problematiek. Wij zoeken een algemeen directeur die het-
geen verworven is goed kan borgen, het nieuwe dat zich aanbiedt creatief 
tegemoet treedt, en die onze evoluerende 
voorziening met vaste hand aanstuurt. De directeur getuigt van een chris-
telijke inspiratie.

Hij / zij heeft een masterdiploma of heeft evenwaardige professionele en 
persoonlijke ervaring. 
Ervaring met de zorg voor en het werken met mensen met een (mentale) 
beperking is een pluspunt. 

Motivatiebrief en cv worden uiterlijk op 20 oktober 2021  
gericht aan Josiane Lowie, voorzitter van het bestuursorgaan.
Josiane.lowie@skynet.be / 
Dorpsstraat 42, 8840 Staden 
Westrozebeke. 

Voor de volledige vacature en 
andere vacatures:  
zie www.kerckstede.be

Kerckstede vzw 
Oostnieuwkerke
werft aan vanaf 
1 januari 2022:

Algemeen 
directeur

Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys 
in Bredene wil zich profi leren als seminarie- 
en congreslocatie en richt zich tot de grote 
bedrijven voor het ter beschikking stellen 
van zalen. 

Heb je passie voor bedrijfsevents, beurzen, cultuur, toerisme ...  ? 
Dat komt dan goed uit want Meeting- en Eventcentrum 
Staf Versluys zoekt een ...

Directeur MEC Staf Versluys 

Interesse? 
Stuur je kandidaatstelling 
(sollicitatiebrief en cv) vóór 25 oktober 
2021 naar gent@searchselection.com.

Meer info 
www.stafversluys-centrum.be

Functie
- Je bent verantwoordelijk voor het 

goed functioneren van het centrum in 
al haar kernaspecten: MICE, toerisme 
en cultuur.

- Je ontwikkelt en realiseert – samen 
met het directiecomité – de visie en 
het strategisch beleid.  

- Je bent bovendien de schakel tussen 
de diverse diensten en de Raad van 
Bestuur.  

Profi el
- Je bent commercieel ingesteld en 

houdt van netwerken. Proactief en 
dynamisch omschrijven jou volledig.

- Je hebt minimaal 4 jaar professionele 
leidinggevende ervaring binnen de 
sector van MICE, toerisme, cultuur of 
de evenementensector.



MASTER INDUSTRIËLE CHEMIE
R&D • organische chemie (ref. 122 109)

Uitdaging: In nauwe samenwerking met de R&D-manager zal je instaan voor: • de scree-
ning van grondstoffen obv wettelijke bepalingen (REACH, milieuwetgeving,...) • het
zoeken naar oplossingen voor vragen van de verkoop o.a. optimalisatie van bestaande 
formulaties,  toe voeging van eigenschappen, etc. • de ontwikkeling van nieuwe formu-
laties • de aansturing van de labo-assistenten.

Profi el: • veelzijdig en ambitieus master met groeipotentieel • autonome werker 
geboeid door innovatieve productieomgeving • sociaal vaardig • sterke interesse voor 
kwaliteit en reproduceerbaarheid • vlot in de omgang met procedures en regelgeving.

Aanbod: • een groeifunctie met een grote betrokkenheid • een solide familiale KMO 
met een jonge teamspirit en korte communicatiekanalen • een sterk niche bedrijf 

met reële groei perspectieven • een moderne werkomgeving • een stimulerend 
salarispakket + bedrijfswagen.

Vertexco NV, gevestigd op de industriezone Menen, is 
een gespecialiseerde toeleverancier van chemicaliën 
voor de textiel- en PVC-industrie (18 miljoen euro omzet). 
Wegens continue groei wensen wij onze R&D-team te 
versterken met een:

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen - Oostende

Interesse? 
Contacteer Verdonck Professional Partners

offi ce@verdonckbv.be  
056 53 11 80 of 059 26 76 57  

www.verdonckbv.be 

Tel : +32 (0)56 77 22 40
Vichtseweg 176a - 8790 Waregem - Belgium
info@label-products.com | www.label-products.com

MAGAZIJNIER m/v

is op zoek naar

Je komt terecht in een jong dynamisch familiebedrijf waar je verant-
woordelijk bent voor het magazijn en toebehoren. 

•  Controleren inkomende goederen.
•  Het klaarzetten van materialen aan de productielijnen.
•  Inpakken van goederen. 
•  Markt conforme verloning incl. ploegenpremie.
•  MC van 8 euro per gewerkte dag.
•  Ploegenschema tussen 05.00 en 18.30 uur. 
•  Nederlandstalig.  
Ben jij een gemotiveerde medewerker die niet schuw is om de handen 
eens vuil te maken? Je hebt ervaring met een heftruck en bent in het 
bezit van rijbewijs?
Neem dan contact op: matthiasd@label-products.com

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

ICT-GIS DESKUNDIGE 
statutair – voltijds – B1-B3 - geïndexeerd brutojaarsalaris (B1 - trap 0): € 30.119,30

Voorwaarden:    - bachelordiploma  

- in het bezit zijn van een rijbewijs B

Uiterste inschrijvingsdatum: 22 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.

Provincie West-Vlaanderen zoekt een nieuwe collega 
voor het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist

POETSVROUW / POETSMAN
Je bent een enthousiaste, gedreven poetser.
Je vindt het fijn om orde te scheppen.
Je kan zelfstandig werken en weekendwerk is geen probleem.

Ons aanbod
• Een contract van onbepaalde duur (voltijds of deeltijds).
• Een aantrekkelijk salaris volgens de wettelijke barema’s.
• Vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques. 
• Voor woon-werkverkeer reis je gratis met het openbaar 

vervoer of kun je een fietsvergoeding bekomen.

Interesse? Surf naar www.west-vlaanderen.be/vacatures voor de 
aanwervingsvoorwaarden en extra informatie omtrent de selectieprocedure. 
Solliciteren kan tot en met 17 oktober 2021. 
 
Heb je nog vragen over deze vacature, mail dan naar vacatures@west-vlaanderen.
be of schrijf je in voor het infomoment op 11 oktober (17u) in het Zwin Natuur Park via 
vacatures@west-vlaanderen.be

De Provincie West-Vlaanderen draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.

Dat blijkt uit onderzoek van ManpowerGroup. Van de 
520 Belgische werkgevers die het ondervroeg, plant 
één op twee zijn personeelsbestand tegen eind decem-
ber 2021 uit te breiden, terwijl één op vijf een inkrimping 
van het personeelsbestand voorziet.
Het verschil tussen het percentage werkgevers dat 
aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat 
ontslagen voorziet – de zogenaamde nettotewerkstel-
lingsprognose – ligt hiermee op 30 procent. Dat is de 
hoogste tewerkstellingsprognose ooit geregistreerd 

sinds de lancering van de ManpowerGroup Barometer 
in België bijna twintig jaar geleden.
De werkgevers in de sector financiën, verzekering, vast-
goed en bedrijfsdiensten (+38%) tonen zich het meest 
optimistisch, gevolgd door de groot- en detailhandel 
(+36%) en de maakindustrie (+35%). Ook blijken de wer-
vingsintenties zeer bemoedigend in de sector openbare 
diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappe-
lijke dienstverlening (+31%) en in de bouwsector (+28%).
(WiVi)

Terwijl werkgevers vacatures soms nu al niet kunnen invullen, wil de helft dit jaar 
aanwerven. De nettotewerkstellingsprognose ligt op recordhoogte.

Aanwervingsplannen op recordhoogte 

Virtuele Jobbeurzen
Ontmoet tientallen rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit.

Check onze beurskalender! 



Misschien weet je zelf perfect wat deze job inhoudt, maar we geven het toch graag 
even mee: Je vormt een van de digitale draaischijven binnen ons bureau.  
Zo beheer je de flow van de verschillende marketingkanalen, houd je het overzicht 
over onze digitale campagnes en breng je de budgetten van je projecten in 
evenwicht, zonder de planning uit het oog te verliezen. Je bent gebeten door 
communicatie en beschikt over minimum drie jaar relevante ervaring. Digitale 
campagnes opzetten is waarvoor jij op deze wereld bent gezet. Uiteraard doe je 
deze job niet enkel voor de mooie ogen van je nieuwe collega’s. We bieden je een 
aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen.

Award-winning communicatiebureau zkt. talent met 
verstand van zaken. Zo iemand die er volledig voor gaat, 
opgetrokken uit teamspirit en afgewerkt met een snuifje 
creativiteit en een sprankeltje pit. Voel je je aangesproken?  
Dan word jij misschien onze nieuwe

digital project manager

Your cup of tea?
Solliciteer nu via dfib.net/join-us  
en toon ons wat je in je mars hebt!

See you soon!

(m/v/x)

Herken je jezelf in bovenstaand profiel en ben je bereid om mee je schouders te zetten 
onder de verdere groei van Publicarto? Aarzel dan niet en solliciteer via  
publicarto.be/over-ons/vacature-junior-account-manager/

Publicarto is meer dan 50 jaar actief als een fullservice en onafhankelijke reclameregie 
gespecialiseerd in communicatie naar specifieke doelgroepen. In onze portefeuille zitten 
onder meer De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, Femma, Okra magazine, SeniorenNet.be, 
MT Magazine …

We blijven groeien en daarom zijn we op zoek naar een

Junior Account Manager (m/v/x)

• Je zoekt naar nieuwe samenwerkingen en opportuniteiten in het advertisingslandschap. 
• Dankzij je digitale mindset detecteer je snel mogelijkheden om titels van Publicarto nog 

meer op de kaart te zetten.
• Je ondersteunt je collega’s en communiceert constructief.
• Je standplaats is Sint-Martens-Latem, maar je bent uiteraard veel op de baan om enerzijds 

onze klanten tevreden te stellen en anderzijds volgende samenwerkingen te realiseren.

Wat ligt er op de plank?

• Je bent gepassioneerd door marketingcommunicatie en traditionele en digitale media. 
• Je blikt terug op een ervaring van minimum 2 jaar in een b2c- of b2b-omgeving.
• Je beschikt over een bedrijfsgerichte bachelor en/of master.
• Je hebt het Nederlands en het Frans volledig onder de knie.

Wie zoeken we?

Bij Publicarto zitten we niet stil! Je komt terecht in een gedreven team dat er keer op 
keer voor gaat. Je mag een uitdagende job verwachten waar je de nodige vrijheid en 
ontplooiingsmogelijkheden krijgt. Samen met je ervaren collega’s pluk je op tijd en stond 
de vruchten van het harde werk. We bieden je een aantrekkelijk loon, aangevuld met 
extralegale voordelen.

Wat komt er jouw richting uit?

Helemaal jouw ding?
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nWorld of Tents, located in Ronse, has a heart for developing and producing tents. Thanks to its many 

years of expertise, the company knows how to approach different target groups through various brands 
(Alpino, Alpinter & Autentic). For example, it not only offers solutions for scouting and disaster relief, but 
is also active within the growing glamping market and can provide temporary tailor-made shelters for 
larger events. Throughout the organisation, craftsmanship and passion for the product are central. In the 
context of its further growth and future plans, World of Tents is today looking for a (m/f):

Technical Account Manager
• As Technical Account Manager, you will provide the technical, 
commercial and logistics support to the customer during the 
entire sales process. You work closely together with your cus-
tomers and ensure a strong relationship and customer satisfac-
tion. Thanks to your technical knowledge, you know how to offer 
them tailor-made solutions.

 Product Manager
• As Product Manager, you are the bridge between the 
commercial and product development departments • You 
provide all stakeholders with insights on products • You act as 
the driver and central point for improving existing products and 
developing and introducing new ones • You are responsible for 
sourcing products on the local and international market. 

Business Developer
• As Business Developer for Autentic, you not only transfer your 
passion for tents to the existing customer portfolio, but are also 
an ambassador by searching for new customers via various 
channels • You are responsible for the further expansion of 
the Autentic brand within the B2B market and contribute to the 
growth of the leading glamping and outdoor brands of the future.

 This recruitment is exclusively conducted by

Surf to jobs.hudsonsolutions.com and apply online. 
Your response will be dealt with promptly and confi- 
dentially. 
Questions? Contact Johannes Coulembier  
at +32 9 242 54 56.

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



DIRECTEUR
ondernemend manager met sociale visie (ref. 52 324)

Uitdaging: Je zal instaan voor de dagelijkse leiding en wordt eindverantwoordelijke voor:
• het algemeen management en de aansturing van alle diensten • het personeelsmanagement 
(10 werknemers) • de � nanciële follow-up i.s.m. de boekhouddienst • de communicatie, de 
netwerking en de externe contacten (gemeenten, leveranciers, aannemers) • de opvolging van de 
wetgeving • de beleidsplannen en de rapporten voor o.a. overheidsinstanties • de verslaggeving 
en de rapportage aan de Raad van Bestuur.

Pro� el: • initiatiefrijk en daadkrachtig master geboeid door de veelzijdigheid van de functie 
• people manager met relevante leidinggevende ervaring • sterk analytisch en beleidskundig
inzicht • strategisch denker met een pragmatische aanpak • interesse voor zowel het technische, 
het juridische en het sociale luik van de functie • wonend op aanvaardbare afstand.

Aanbod: • een uitdagende managementfunctie in een goed uitgebouwde organisatie • een 
brede functie met talrijke facetten • een ruime autonomie • een moderne werkomgeving

• een performant personeelsteam met een sterke knowhow • een aantrekkelijk
remuneratiepakket aangevuld met diverse voordelen + representatieve bedrijfswagen.

DE LEIE cvba, gevestigd in WERVIK, is een sociale huisvestings- 
maatschappij met 1.300 sociale huurwoningen in de regio Zuid-West-
Vlaanderen. Ter opvolging wordt overgegaan tot de aanwerving van 
een:w w w. d e l e i e . b e

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Interesse? Contacteer Verdonck Professional Partners
of� ce@verdonckbv.be  

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

ONDERNEMEND
PRODUCTIEMANAGER
• ingenieur of gelijkwaardig • people manager (ref. 115 209)

De uitdaging: In nauwe samenwerking met de kwaliteitsverantwoordelijke en de maintenance
manager zal je autonoom de productie runnen: • productieplanning • materiaal- en perso-
neelsvoorziening (uurroosters, uitzendarbeid, …) • aansturing en coaching op de werkvloer van 
een 40-tal productiearbeiders • follow-up van de productiecijfers: rendabiliteit, effi ciëntie, ...
• verderzetting van de ERP-implementatie (SAP) • nieuwe investeringen en verbeteringstrajecten.
Je rapporteert rechtstreeks aan de bedrijfsleider.

Profi el: • ingenieur of technisch bachelor met ervaring in productieleiding • “hands on” entre-
preneur • vertrouwd met een sterk groeiende productie-omgeving • professional in de aanpak 
en implementatie van verbeteringen en vernieuwingen • sterk organisatorisch inzicht • goede 
basiskennis van de Franse taal.

Aanbod: • een nieuwe, uitdagende managementfunctie als rechterhand van de bedrijfsleider
• een jonge, aanstekelijke KMO-teamspirit • een professioneel management  • een solide,

gespecialiseerde bedrijvengroep met een sterke reputatie in België en Frankrijk
• uitstekende salariscondities + voordelen + bedrijfwagen.

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

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

MARKET RESEARCH ANALYST (ref. 76 440)

digital business management
De uitdaging: Na een grondige opleiding in de producten en de industriële toepassings-
mogelijkheden zal je samen met het Business Development Team instaan voor: • de markt-
analyse met oog op de ontwikkeling van nieuwe marktsegmenten en nieuwe afzetregio’s 
• het gericht benaderen van potentiële afnemers (internationaal) via internet, telefonische 
prospectie,... • deelname aan o.a. gespecialiseerde beurzen en conferenties. Kortom, je 
brengt nieuwe afzetmarkten projectmatig in kaart en zet deze in overleg met het team om 
in concrete sales-acties.

Profi el: • enthousiast en resultaatgericht entrepreneur (ma/ba) • sterke interesse voor digi-
tale marketing • vlot communicatief (N/E) • leergierig met betrekking tot diverse product-
toepassingen • sterke analytische skills en vertrouwd met diverse online platformen.

Aanbod: • een professionele werkomgeving met een aanstekelijke teamspirit • telkens 
nieuwe, uitdagende projecten • een internationale toponderneming gekend als 

een hoogtechnologisch marktleider • een solide Duitse moedermaatschappij 
die continu investeert met het oog op nieuwe afzetopportuniteiten in 

diverse sectoren • een attractief loonpakket + voordelen.

EXOLON GROUP, met in België (Tielt) zowel de hoofdze-
tel als een productievestiging en een zusterfi rma in Italië
(Terni), is een Europees marktleider in transparante kunst-
stofplaten voor de industrie, de bouw- en communicatie-
sector. Met een team van 250 personeelsleden realiseren 
wij een omzet van meer dan 100 mio euro. Ter versterking 
zoeken wij een

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

056 53 11 80  
www.verdonckbv.be 

PRODUCTIELEIDER
maatwerk - prefabbetonproductie (ref 87209)

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding word je verantwoordelijk voor de dagelijkse 
maatwerkproductie. Dit omvat: • de analyse van de opdrachten en de werkvoorbereiding • de algemene
planning van de betonproductie, de benodigde bewapening en de uitgaande logistiek • de materiaal-
voorziening en bestellingen • de praktische organisatie en “problem solving”op de werkvloer • de 
aansturing en coaching van de arbeiders. Hiertoe rapporteer je rechtstreeks aan de business unit 
manager.

Profi el: • hoger technisch profi el met sterke interesse voor productieleiding • leergierig en “hands on” 
leider met uitstekend organisatietalent • goed inzicht in plannen (3D-inzicht) • PC-minded.

Ons aanbod: • een uitdagende job met eindverantwoordelijkheid • een dynamische bedrijfscultuur 
met korte communicatiekanalen • een solide KMO die continu investeert • een innovatief bedrijf 

gekend als een kwalitatief voorloper in z’n sector • een attractief loonpakket (te bespreken).

Struxura bv is een innovatieve KMO met hoofdzetel in
POPERINGE en gekend als leverancier van binnenmuren
voor de bouwsector in België, Nederland en Frankrijk. Daarnaast
zijn wij actief als fabrikant van prefabbeton en zoeken wij hiertoe 
voor onze nieuwe vestiging te IEPER een:

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

Bedrijfsinfo:

Functie: •

Profi el: •

Aanbod: • 

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer xxx op 
+xx x xxx xx xx.

Production Manager
Empathische peoplemanager met zin voor optimalisatie, 
innovatie en ondernemen

Bedrijfsinfo: Royal Agrifi rm Group, met een jaarlijkse omzet van €2,1 miljard en meer dan 
3000 werknemers, is een toonaangevende agrarische coöperatie met een internationaal 
netwerk van dochterondernemingen in 16 landen en een wereldwijd distributienetwerk. Samen 
leveren ze meetbare, relevante en duurzame waarde op de boerderij, de akker en voor de 
industrie. Voor de meest geavanceerde productielocatie (Drongen) van premixen, mineralen, 
concentraten, voeders voor jonge dieren en functionele ingrediënten voor de diervoeder-
industrie, zijn we op zoek naar een m/v:

Functie: • Je bent de drijvende kracht in het beheren, organiseren en 
plannen van de productieactiviteiten en stuurt hiervoor een team 
aan bestaande uit 5 direct reports en een 40-tal productiemede-
werkers. Je coacht en motiveert je team om zo hun vaardigheden 
en competenties optimaal in te zetten en waar nodig te ontwikkelen 
• Op basis van analyses streef je KPI’s na omtrent veiligheid, rende-
ment, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid. Je initieert acties om de 
vooropgestelde doelstellingen te behalen en formuleert voorstel-
len ter verbetering. Je bouwt zo mee aan een cultuur van lean en 
operational excellence • Als lid van het lokale managementteam 
rapporteer je aan de Plant Manager van de site in Drongen.
Profi el: • Je genoot een technische masteropleiding en hebt min-
stens een 5-tal jaar ervaring in een leidinggevende functie binnen 
een productieomgeving, bij voorkeur in een batch-gedreven om-
geving • Je beschikt enerzijds over de nodige technische bagage en 
hebt kennis van leanprincipes en anderzijds weet je je team met 
drive en enthousiasme aan te sturen, te motiveren en te coachen.

Functie • Je bent verantwoordelijk voor je afdeling met een 12-tal 
medewerkers • Je stuurt je team zo aan dat ze elke dag opnieuw 
die extra mile gaan om klanten wereldwijd tevreden te stellen 
en de verwachtingen te overstijgen. Je coacht en motiveert hen 
en zet optimaal in op competenties, vaardigheden en kennis • Je 
coördineert alle activiteiten naargelang de prioriteiten, noden en 
eisen van klanten en formuleert voorstellen om de werking verder 
te optimaliseren • Als lid van het lokale managementteam rappor-
teer je aan de Plant Manager van de site in Drongen.
Profi el • Je beschikt over een master- of bachelordiploma met 
ervaring in een soortgelijke functie binnen een B2B-omgeving. 
Ervaring met rederijen of containertransport is een troef • Je hebt 
een gedegen ervaring als peoplemanager en bent een effi  ciënte 
organisator met een klantgerichte attitude en commercieel inzicht.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Customer Service Manager
Empathische en klantgerichte peoplemanager met focus op 
procesoptimalisatie

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online. 
Vragen? Contacteer Sophie Van Kerckvoorde op +32 9 242 53 92.

www.nuscience.eu/nl-be
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