
MEYERS Verzekeringen & Vastgoed is zowel een onafhankelijke verzekeringsmakelaar als vastgoedmakelaar in Alken. 
Om de verdere groei van het verzekeringskantoor te realiseren, zijn wij op zoek naar een:

CONTACT
MEYERS Verzekeringen & Vastgoed MEYERS-BREMS & CO bvba
T.a.v. Dhr Michel Meyers 
Solliciteren per mail : michel.meyers@portima.be
Bisschopsweyerstraat 35  I  3570 ALKEN

GEMOTIVEERDE
COMMERCIËLE MEDEWERKER (m/v)

TAKENPAKKET
•  Je biedt onze klanten een heel warm onthaal aan tijdens de 

kantooruren.
•  Je staat onze klanten bij met de courante verrichtingen en verleent 

tevens aangepast advies.
•  Je staat samen met je collega’s in voor offertes, polisopmaak, 

algemene administratie, … kortom een afwisselend en boeiend 
takenpakket.

•  Je plaatst de klant altijd centraal en je besteedt veel aandacht aan hun 
wensen en behoeften.

PROFIEL
•   Ervaring bij een verzekeringsmakelaar is een pluspunt maar geen 

must. Belangrijk is dat je bereid bent om bij te leren en opleidingen te 
volgen.

•  Nauwkeurigheid is van groot belang in deze functie.
•  Tevens ben je een team-speler.
•  Ten slotte ben je communicatief en sterk klantgericht.

ONS AANBOD
•  Een voltijdse functie.
•  Je ontvangt een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen.
•  Wij zorgen voor een aangepast en uitgebreid opleidingspakket.

SCHADEBEHEERDER 
VERZEKERINGEN

Als schadebeheerder sta je in voor de regeling van schadegevallen, 
voor particuliere en professionele klanten , in alle verzekeringstakken bij 
diverse maatschappijen.
Je bent het aanspreekpunt van onze klant, en je hebt contact met 
verzekeringsmaatschappijen, herstellers, advocaten, …
Je bent verantwoordelijk voor de correcte opvolging van het 
schadedossier en de daaraan verbonden tevredenheid van de klant.
Je bent luistervaardig en stipt, gedreven en collegiaal en je weet van 
aanpakken. Je laat je niet snel afschepen in een discussie en gaat voor 
de klant tot het uiterste.
Je beschikt minimaal over een professionele bachelor verzekeringen.
Ervaring is niet vereist, maar wel een pluspunt.
Wij bieden een boeiende fulltime job aan waar je je zelf kan ontplooien in 
een vlakke structuur.
Je komt terecht in een onafhankelijk en gezond makelaarskantoor 
met ambitie waar je werkt met professionele tools in een mooie 
werkomgeving tussen fijne collega’s.
Je ontvangt utieraard een correct loon, aangevuld met extra-legale 
voordelen (maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering)

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA ?
Wij luisteren graag naar jouw motivatie.

Kwantum is een van de grootste woonretailers in België en Nederland, 
we hebben meer dan 110 winkels en ruim 2000 enthousiaste medewerkers.

Voor onze eigentijdse woonwinkels zijn we op zoek naar nieuwe collega’s die  
samen met ons willen groeien en successen willen vieren.

Word jij onze nieuwe:
• STOREMANAGER ( 36 UUR ) DIVERSE LOCATIES

-  Je beleeft veel plezier aan het leidinggeven aan een groep medewerkers die onze klanten elke dag helpen en 
adviseren over onze moderne en voordelige producten. 

-  Je kunt een prettige sfeer creëren onder medewerkers en klanten, maar bent ook commercieel en taakgericht. 
-  Je behoudt het overzicht in de winkel en stuurt bij waar nodig. 
- Je bent gewend om medewerkers te coachen en hen te helpen ontwikkelen in hun functie. 
- Je kunt goed samenwerken en een team vormen met jouw collega- storemanagers.

• VERKOPER ( 18 – 24 UUR ) DIVERSE LOCATIES
Je vindt het leuk om onze klanten te helpen en te adviseren over onze eigentijdse en voordelige producten. 
Daarnaast beleef je plezier aan het hebben van contact met klanten en verwelkomt al onze klanten met een 
lach. Je verrast onze klanten met je goede service en helpt hen met de juiste keuze te maken uit ons  
assortiment.

Wil jij jezelf verder ontwikkelen als leidinggevende óf als verkoper? 
Bekijk dan alle mogelijkheden en onze actuele vacatures op www.werkenbijkwantum.be

Wegens de groei van onze organisatie zijn 
wij door heel Vlaanderen op zoek 

naar nieuwe collega’s!

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

Deze week: extra jobs 
in financiën en verzekeringen

William Boeva rolmodel voor banksector

William Boeva tracht een meeting op het dakterras te plan-
nen, maar merkt dat dat niet lukt. Het terras blijkt niet be-
reikbaar met zijn rolstoel. In een ander filmpje vult hij een 
enquête over diversiteit in.
Met de filmpjes op inclusioninfinance.be tracht de sector op 
een humoristische manier thema’s als onbewuste vooroor-
delen, inclusieve werkcultuur en inclusief leiderschap aan 
te kaarten. Maar ook microagressie, zoals flauwe grapjes 
en kwetsende vragen, komt aan bod. Dit thema siert ook 

de poster van de campagne met ‘Amai, die heeft ook geen  
gevoel voor humor.’
Deze #InclusionInFinance-campagne van bankenkoepel  
Febelfin richt zich tot alle bankmedewerkers, op alle niveaus. 
In de sector werken 44.000 mensen, op basis van de cijfers 
van vorig jaar. Het uiteindelijke doel van de banksector? Een 
afspiegeling zijn van de maatschappij. Febelfin ontwikkelde 
ook een e-book met 25 tools die ingezet kunnen worden om 
inclusie op de werkvloer aan te moedigen.  (WiVi)

Bankenfederatie Febelfin start met een campagne voor meer diversiteit en inclusie 
in de banksector. William Boeva en Bwanga Pilipili zijn de boegbeelden.

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

Als kind al had de juf een boontje voor jou. Hoe kon 
het ook anders? Huiswerk was altijd netjes gemaakt. 
Opdrachten waren (ruim) op tijd af. Je schoolbank 
was een toonbeeld van orde. En in de klas werkte je 
enthousiast mee. Die e�  ciëntie! Dat dynamisme! Ze 
waren er toen al. Geen wonder dat jij ook vandaag 
het toonbeeld bent op kantoor. Collega’s en klanten 
dragen jou op handen. En terecht.  

Goesting in een 
administratieve job 
op de eerste rij? www.asap.be/nl/jobs/

administratie-onthaal

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
ADMINISTRATIE? 



Het lokaal bestuur van Zutendaal gaat over tot de aanwerving, met aanleg van een 
werfreserve, van een (m/v/x):

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang
C1-C2 • contractueel • deeltijds (19/38) • onbepaalde duur

Je staat in voor de voor- en naschoolse opvang en de vakantieopvang van kinderen 
van 2,5 tot 12 jaar. Hierbij houd je rekening met de leeftijd, belangstelling en noden 
van de kinderen. Tijdens de schoolweek werk je afwisselend ‘s morgens en/of 
’s avonds, tijdens de schoolvakanties werk je in opeenvolgende shifts. 
  

Deskundige cultuur en evenementen
B1-B3 • contractueel • voltijds • onbepaalde duur

Je staat in voor de ontwikkeling, ondersteuning, organisatie en realisatie van culturele 
activiteiten en initiatieven. Daarnaast ondersteun je het plaatselijke verenigingsleven. 
We zijn op zoek naar een administratieve duizendpoot die vlot en duidelijk kan 
communiceren.
  

Medewerker bibliotheek
C1-C3 • contractueel • deeltijds (19/38) • onbepaalde duur

Als gespecialiseerd medewerker bibliotheek ben je het gezicht van de bibliotheek van 
Zutendaal. Je staat in voor een laagdrempelig en warm onthaal, helpt klanten met al 
hun vragen en zorgt mee voor begeleiding tijdens klasbezoeken. Daarnaast verzorg je 
de algemene administratie. Je bent fl exibel en bereid om te werken buiten de 
kantooruren.

Interesse? De aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma vind je op  
www.zutendaal.be of bij de personeelsdienst (personeelsdienst@zutendaal.be –
089 62 94 43). Schriftelijke examens: 08/11 (bib), 09/11 (BKO) en 26/11 (cultuur). 
Wie slaagt voor de schriftelijke examens, wordt uitgenodigd voor de mondelinge 
examens op 24/11 (bib), 25/11 (BKO) en 14/12 (cultuur). De psychotechnische 
proeven voor cultuur zijn voorzien op 17/12.

Solliciteren? Stuur je kandidatuur, samen met je cv en een kopie van je diploma, ten 
laatste op 20 oktober 2021 om 12.00 uur naar personeelsdienst@zutendaal.be. 
De datum van de mail geldt als bewijs. Personen met een geldige kandidatuur 
worden uitgenodigd voor het aanwervingsexamen.

Het groenste snoepje van Vlaanderen

C-mine is sinds 2010 actief als aantrekkingspool voor kunste-
naars, onderzoekers, ondernemers, studenten, bewoners en 
bezoekers. Een creatieve plek voor artistiek talent, geclusterd op 
een unieke voormalige mijnsite in Winterslag te Genk. C-mine 
transformeert momenteel onder een nieuwe artistieke leiding 
tot: een site in een stad waar kunstenaars en hun publiek de 
fysieke en mentale ruimte krijgen om er, geïnspireerd door het 
verleden, toekomsten te verbeelden. 
Wil jij deel uitmaken van een dynamisch team op een unieke, creatieve 
locatie? Wij versterken ons team met: 

Iets voor jou?
Raadpleeg onze website c-mine.be/jobs voor meer info. Geldig  
solliciteren kan enkel met cv, motivatiebrief en kopie van het diploma 
via de link op onze website. 

Zakelijk operationeel 
manager (Graad Av)
Contract van onbepaalde duur 
(100%)
Je schuwt organisatorische uit-
dagingen niet en brengt ver-
frissende inzichten binnen en 
dat zowel in de organisatie van 
de back- als frontoffice. Je bent 
een teamplayer met ervaring in 
het aansturen van grote, diverse 
teams. 

Medewerker (online)  
communicatie (Graad Bv)
Contract van onbepaalde duur 
(100%)
Je ádemt communicatie, blinkt 
uit in storytelling en hebt voeling 
met de kunstwereld. Je neemt 
binnen het team communicatie 
een verantwoordelijke rol op in 
het bereiken en aantrekken van 
het diverse C-mine publiek, met 
focus op digitale communicatie.

 
 

 

-

  (GRAAD AV)

Medewerker (online)
communicatie  (GRAAD BV)

Join
our team!

 
 

 

-

Contract van onbepaalde duur (100%)

Je ádemt communicatie, blinkt uit in story-
telling en hebt voeling met de kunstwereld. 
Je neemt binnen het team communicatie 
een verantwoordelijke rol op in het bereiken 
en aantrekken van het diverse C-mine 
publiek, met focus op digitale communicatie.

  (GRAAD AV)

Medewerker (online)
communicatie  (GRAAD BV)

our team!

verleden, toekomsten te verbeelden.

Wil jij deel uitmaken van een dynamisch team op een unieke, creatieve locatie?
Wij versterken ons team met: 

Contract van onbepaalde duur (100%)

Je schuwt organisatorische uitdagingen 
niet en brengt verfrissende inzichten 
binnen en dat zowel in de organisatie 
van de back- als frontoffice. Je bent een 
teamplayer met ervaring in het aansturen 
van grote, diverse teams. Je werkt in samen- 
werking met de Directeur-Intendant aan 
de volgende strategische positionerings-
stappen van C-mine. 

Iets voor jou?

Stad Genk en C-mine als werkgever selecteren op 
basis van je competenties, niet op basis van leeftijd, 
geslacht, etnische afkomst, geloof of handicap.

Zakelijk operationeel
manager  (GRAAD AV) communicatie  

Stafmedewerker hrm (Hasselt - voltijds)
Omdat onze medewerkers ons belangrijkste kapitaal zijn, zetten we sterk in op 
een eigentijds en attractief personeelsbeleid, dat jij mee vormgeeft. Je vertaalt 
hierbij de verschillende hrm-domeinen naar concrete acties en instrumenten.  
Je genoot een opleiding op bachelor- of masterniveau en hebt relevante ervaring 
in de hrm-beleidsvoering. 

Kinesitherapeut (Riemst - 60%)
Voor onze campus Eyckendael in Riemst zoeken we een kinesitherapeut.  
Je versterkt het paramedisch team, waarbij je arbeidstijd verdeeld wordt tussen 
een therapeutisch aanbod en ons ‘Beweeg, beleef en ontmoet’-programma.  

Muziektherapeut (Tongeren - 50-70%)
We geloven in de heilzame kracht van muziek, zeker voor personen met  
dementie. Daarom zoeken we voor de campus Sint Franciscus Tongeren een 
muziek therapeut, die individueel of in kleine groep een gepast aanbod verzorgt 
voor onze meest kwetsbare bewoners. 

Een uitgebreid functieprofiel en overige 
informatie over de vermelde functies 
vind je op www.begralim.be.  
Je sollicitatie moet ons bereiken  
vóór 20.10.2021 via Woonzorggroep 
Begralim, Abrahams J., Demerstraat 80,  
3500 Hasselt. 

Op 7 locaties in Hasselt, 
Riemst en Tongeren zijn 
ons ruim 450 bewoners 
toevertrouwd. In het 
kader van de verdere 
professionalisering van 
onze werking willen we 
ons team van ruim  
370 medewerkers 
uitbreiden met: 

vzw Woonzorggroep 
Begralim

Gezocht: M/V/X  
speelse duizendpoot

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 een:

JEUGDPROGRAMMATOR  
KINDEREN/TIENERS

Graad Cv – voltijds – contractueel – onbepaalde duur

Profiel Je bent gedreven om het gemeentelijk 
vrijetijdsaanbod voor kinderen en tieners verder 
te ontwikkelen. Je bent de hoofdmotor van 
speelpleinwerking Grabbelpas en bouwt met 
enthousiasme events en activiteiten uit op 
maat van je doelgroep. Je geeft extra aandacht 
aan het uitbouwen van een tienerwerking en 
zet je in voor de coördinatie van de speelstraten. 
Je weet hoe je een team van jonge vrijwilligers 
kan coachen en enthousiasmeren. 

Voorwaarden Je bent in het bezit van een diploma secundair 
onderwijs. Functiegerichte ervaring strekt tot 
aanbeveling. 

Loon Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante 
ervaring en anciënniteit) tussen 1.965,87 en 
3.598,06 euro, aangevuld met extralegale 
voordelen.

Solliciteren kan tot uiterlijk 18 oktober 2021 door je sollicitatie-
brief, 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. Raad-
pleeg de volledige functiekaart op www.bilzen.be.
De schriftelijke selectieproef zal doorgaan op 
maandag 8/11/2021 om 17 u. Indien geslaagd, 
volgt de mondelinge selectieproef op woensdag 
17/11/2021 (overdag).



Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalificaties

1. Ingeven en verwerken van klantenorders
2. Opstellen van offertes op basis van prijsaanvragen
3. Intern afstemmen van levertermijnen en administratief opvolgen van de bestellingen
4. Samenwerken met interne specialisten, account- en productmanagement
5. Opbouwen en onderhouden van goede contacten met klanten én leveranciers

Technische  
affiniteit  

en/of begrip

Gemotiveerde 
schoolverlater 

welkom

Ervaring met  
interne sales/magazijn/projecten

Klantgericht Enthousiast Teamplayer Gestructu-
reerd

VBH BELGIUM NV behoort tot de internationale 
Duitse VBH GROUP en is een absolute 
specialist in raam- en deurbeslag, met een 
krachtige ondersteunende service. VBH 
beschikt over de nodige technische knowhow 
en weet bijgevolg wat het correcte materiaal 
is om aan lastenboeken en regelgeving te 
voldoen. Bovendien is het assortiment af -
gestemd op de noden van de ramen-  en 
deurenfabrikant: van eenvoudige deurkrukken 
over complexe systemen tot advies bij 
projecten. VBH is wereldwijd partner van de 
meest voor aanstaande merken én ver-
volledigt het assortiment met haar eigen 
GreenteQ-merk. Dankzij een grote voorraad  
en zeer korte communicatielijnen is een 
snelle en juiste levering verzekerd. 

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

www.vbh.be

600 miljoen euro omzet
(15 miljoen in België)

1994

2.000 medewerkers wereldwijd,
waarvan 30 in België

Beringen &  
Marche-en-Famenne

Wat heeft VBH u concreet te bieden?

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op +32 479 29 74 75 tijdens de kantooruren,
’s avonds tussen 19 en 20 u. of op zaterdag tussen 12 en 14 u.

Fietslease MaaltijdchequesGroeibedrijf Uniek 
assortiment

Betrouwbare 
partner

Boeiende 
functie

Inside Sales Advisor 
Voor klanten in Limburg, Antwerpen en Brabant

Om de groei van de afgelopen jaren te ondersteunen, zijn we dringend op zoek naar een:

Talenkennis: 
Nederlands

Kennis raam- 
en deurbeslag

Kennis  
Navision

www.limburg.be/vacatures
#limburgbevacatures 

provincie Limburg
Universiteitslaan 1

BE-3500 Hasselt
limburg.be/vacatures

Provincie Limburg zoekt  
Vlaams everzwijncoördinator
Als Vlaams everzwijncoördinator stimuleer je het duurzaam samenleven 
met de groeiende everzwijnpopulatie in Limburg en Vlaanderen. Je bent een 
bruggenbouwer die samen met partners en stakeholders op zoek gaat naar 
mogelijkheden om schade te vermijden en naar acties om de everzwijnpopulatie 
in toom te houden. Je neemt op het terrein een coördinerende en faciliterende rol 
op, stimuleert lokale samenwerkingsverbanden en zorgt ervoor dat engagementen 
worden nagekomen. Je gaat oplossings- en doelgericht te werk, binnen de 
mogelijkheden die het wettelijke kader biedt. 

Toelatingsvoorwaarden: masterdiploma

Aanbod: een uitdagende job, een aantrekkelijk loon (brutomaandloon: 
minimum 3 233,43 euro en maximum 5 356,99 euro), maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, gunstige verlofregeling, f lexibele 
werktijden met mogelijkheid tot telewerk.

Is deze job op jouw lijf geschreven?
Stel je dan uiterlijk 18 oktober 2021 kandidaat via  
https://ccselect.probisgroup.be/vacature/everzwijncoordinator-provincie-limburg/. 
Vergeet niet jouw motivatiebrief, cv en een kopie van jouw diploma, rijbewijs toe te 
voegen. Bijkomende informatie kun je terugvinden in het informatie bericht en de 
functieomschrijving. Met vragen kun je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.

Ontdek je job bij de provincie Limburg!
Wil je samenwerken met toffe collega’s? Sta je met plezier Limburgers te woord?  
Wil je groeien in je functie? Wil je een stempel drukken op Limburg?  
Dan is werken bij de provincie Limburg zeker iets voor jou.

We selecteren op basis van je competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, 
etnische afkomst, geloof, fysieke beperking of nationaliteit.

Wie zijn wij?
Roestvast staal producent Aperam verdeelt wereldwijd zijn 
producten via de divisie Services & Solutions. 
Het Benelux-service center dat gelegen is in Genk, verwerkt op 
5 productielijnen RVS-bobijnen tot platen of strips. Onze halfaf-
gewerkte producten zijn bestemd voor klanten in de Benelux, 
UK en Noord-Europa. We zijn trots op onze service en kwaliteit, 
op de inzet en professionaliteit van onze medewerkers én op 
onze focus op welzijn, veiligheid en milieu! 

Jouw voornaamste taken?
Als onderhoudstechnicus maak je deel uit van een team dat in 
een twee- tot drie ploegensysteem werkt. Je bent medeverant-
woordelijk voor het elektrisch én mechanisch onderhoud en de 
automatisering van het hoogtechnologische machinepark. 
Opsporen, analyseren en oplossen van storingen behoren tot 
jouw takenpakket, net zoals het uitvoeren van preventief en 
curatief onderhoud. Je voert correctieve acties uit en stelt ook 
technische verbeteringen voor.
Daarnaast verzorg je ook de supervisie van onze contractanten 
en stuur je deze bij waar nodig.

Waarom kiezen we jou?
Je bezit een bachelordiploma elektromechanica / elektriciteit 
of gelijkwaardig door ervaring. Je beschikt ook over een basis-
kennis analoge en digitale elektronische toepassingen en hebt 
kennis & ervaring met :
- automatiseringstechnologieën en plc’s
- het zoeken en oplossen van storingen
- elektrische vermogensdistributie, relais-vergrendelingen en 
aandrijvingen. Je bent creatief, leergierig en durft verantwoor-
delijkheid te nemen. Veilig werken staat bij jou bovenaan de 
prioriteitenlijst. Je gemotiveerd en kan niet wachten om het 
Aperam-team te versterken! 
 
Wat bieden we?
Wij bieden je een langdurige opdracht met het vooruitzicht op 
een contract van onbepaalde duur en een zeer aantrekkelijk 
loonpakket met diverse extralegale voordelen, waaronder de 
mogelijkheid tot leasewagen.
Dankzij diverse interne opleidingen kan je jouw kennis verder 
uitbreiden en specialist worden in jouw vak. 

Aperam Services & Solutions Benelux zoekt

ONDERHOUDSTECHNIEKERS

Heb je interesse? Neem zeker een kijkje op www.aperam.com
Voor vragen bij de functie: geert.ercken@aperam.com
Je kandidatuur graag bezorgen aan: helga.baeten@aperam.com  

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE



Gezocht:  
M/V/X die samen  

nog sterker maakt

TRANSITIEMANAGER
Graad Av – voltijds – contractueel – onbepaalde duur

Profiel Je staat in voor het opvolgen, faciliteren en 
coördineren van een duurzaam fusietraject 
tussen gemeente Hoeselt en stad Bilzen. Vanuit 
je doorgedreven ervaring en inzichten in lokaal 
beleid weet je strategische en operationele 
transitiedoelstellingen uit te werken, met de 
ambitie om duurzaam over de grenzen van 
specifieke beleidsdomeinen heen te werken. 
Als inhoudelijk facilitator zet je sterk in op het 
samenbrengen, enthousiasmeren en inspireren 
van interne en externe actoren. Je zet in op het 
intern begeleiden van betrokken organisaties 
en extern begeleiden van de burgers in dit 
proces en dit vanuit een sterk kwalitatief 
communicatiebeleid.

Voorwaarden Je bent in het bezit van een functiegericht 
masterdiploma of een algemeen masterdiploma 
met minstens 4 jaar relevante ervaring. 

Loon Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante 
ervaring en anciënniteit) tussen 3.170,07 en 
5.252,01 euro, aangevuld met extralegale 
voordelen.

Solliciteren kan tot uiterlijk 18 oktober 2021 door je sollicitatie-
brief, cv en een kopie van je diploma  
te versturen naar de stad Bilzen,  
t.a.v. Personeelsdienst, Deken 
Paquay plein 1, 3740 Bilzen of via 
e-mail naar vacatures@bilzen.be. 
Raadpleeg de volledige functiekaart 
op www.bilzen.be.

MAATSCHAPPELIJK  
WERKER
voltijds – onbepaalde duur – niveau B1-B3 

Functie: Je biedt (psycho)sociale begeleiding en ondersteuning aan cliënten in de 
vorm van algemeen maatschappelijk werk. Dit omvat o.m. het opvolgen van de 
cliëntendossiers, budgetbeheer, huisvesting, financiële steun, advies, arbeids-
begeleiding en de coördinatie van het lokaal opvanginitiatief.

Profiel: Je hebt een bachelor sociaal-agogisch werk van maatschappelijk assistent of 
een bachelor sociale gezondheidszorg (of daarmee gelijkgesteld). Competenties  
zoals teamwork, gestructureerd en nauwkeurig werken, integriteit, plannen 
en organiseren zijn je op het lijf geschreven. Je hebt een groot 
inlevingsvermogen en een flinke portie geduld. 

Aanbod: • Een enthousiast team van maatschappelijk werkers • Een 
voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf december 
2021 • Een competitief verloningspakket in de salarisschaal B1-B3 
(brutojaarloon van min. € 30.721,34) • Extralegale voordelen (maaltijd-
cheques van € 8, hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler) en een 
aantrekkelijke verlofregeling • Bij relevante beroepservaring in de 
privésector of als zelfstandige kan er max. 8 jaar anciënniteit  
meegenomen worden

Interesse? Stuur uiterlijk 18 oktober je kandidatuur (met cv en een kopie 
van je diploma) per brief naar het OCMW, Europalaan 1, 3730 Hoeselt.    
Voor meer info, contacteer algemeen diensthoofd Nele Penders op       
089 30 92 75. De selectieprocedure omvat een schriftelijke en 
mondelinge proef.  

www.hoeselt.be

Wij willen jou

team
in ons

Kom jij ons team versterken?

Technisch assistent toezichter-schoonmaak 

Sta je graag in contact met mensen en ben je behulpzaam? Wil je onze 
sporthallen en cultuurruimtes proper en ordelijk helpen houden? Zie 
je niet op tegen werk in shiften, avond- en weekendwerk? En wil je 
graag zo snel mogelijk starten? Dan zoeken wij jou!

INTERESSE? WWW.OUDSBERGEN.BE/VACATURES

SOLLICITEER T.E.M. 6 OKTOBER

• Deeltijds of voltijds contract voor bepaalde duur. Verlenging naar 
contract van onbepaalde duur mogelijk.

• Een functie op niveau D1-D3 (min. 1.929,61 euro bruto, max. 
3.003,23 euro bruto voor een voltijdse functie)

• Bijkomende voordelen: maaltijdcheques van 7,50 euro, 35 dagen 
betaalde vakantie, 14 feestdagen, fietsvergoeding, hospitalisatie-
verzekering, opleidingsmogelijkheden ...

Wat bieden we je?

MAAK OUDSBERGEN MEE

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.

Servicemonteur 
 meubelen (m/v)

Bedrijf:  POS Service Group BeNeLux B.V.
Standplaats: Hasselt / Genk en omgeving

Altijd al als ‘zelfstandige’, maar toch in 
loondienst willen werken en je eigen tijd in 
willen delen DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR 
JOU

•  een variabel loon op basis van een 
provisiesysteem 

•  een eigen bedrijfswagen met het 
noodzakelijke materiaal

•  erg afwisselende job
•  flexibele werktijden en een zelfstandige 

functie
•  uitgebreide interne opleiding en optimale 

begeleiding

De uitgebreide functieomschrijving en informatie over hoe je je kandidatuur indient 
vind je op: https://www.jobat.be/nl/jobs/servicemonteur-meubelen-m-v/job_2164064 

Functiebeschrijving: 
- Je staat in voor het organiseren en begeleiden van allerlei 
initiatieven en activiteiten (individueel en in groep) die gericht 
zijn op het totale welzijn en in het bijzonder op het respect en 
de waardigheid van elke bewoner;
- Je geeft de bewoners alle kansen om hun mentale, 
fysische en sociale mogelijkheden maximaal te benutten 
en te ontplooien, en om zich te kunnen oriënteren in de tijd 
en in hun sociale omgeving. Je promoot de activiteiten en 
stimuleert bewoners om mee te doen;
- Je begeleidt vrijwilligers en collega’s van andere disciplines 
in hun omgang met de bewoners en reikt hen methodieken 
aan. Op deze wijze draag je bij aan een multidisciplinaire 
belevingsgerichte bewonerszorg; 
- Je werkt onder de leiding van en rapporteert aan de 
verantwoordelijke wonen en zorg voor ouderen en werkt 
nauw samen met de verantwoordelijken bewonerszorg 
en het verplegend en verzorgend personeel en met de 
kinesitherapeut.

Voorwaarden:
- Diploma: bachelor in een sociale of paramedische richting;
- Slagen voor een praktische proef en een gestructureerd 
interview.
- Leeftijd, afkomst, gender, handicap, enz, maken geen 
verschil. Talenten, daar gaat het om.

Wij bieden:
- Contract onbepaalde duur;
- Salarisschaal B1-B3: bruto maandwedde bij voltijdse 
prestaties: € 2.536,05 minimum – € 4.229,18 maximum;
- Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 
aanvullend pensioenstelsel;
- In functie van de aantoonbare beroepservaring kan er 6 jaar 
anciënniteit in rekening worden gebracht;
- Aangename werkomgeving in een dynamische organisatie.

2 VTE begeleider wonen en leven 
Woonzorgcentrum ‘t Kempken 

Hoe solliciteren?
Kandidaturen voor deze 
functie dienen uiterlijk 10 
oktober 2021 toe te komen.
Dat kan op volgende 
manieren: 
Per post: OCMW – Vast 
Bureau, A.Sauwenlaan 80, 
3650 Dilsen-Stokkem
Via e-mail: vacatures@
ocmwdilsen-stokkem.be 
Via registratielink: https://
www.jobsolutions.be/
register/9277-62
Door overhandiging tegen 
ontvangstbewijs
Je kandidatuur dient vergezeld 
te zijn van CV, motivatiebrief 
en kopie van diploma. 
Laattijdige of onvolledige 
kandidaturen worden niet 
weerhouden.

Selectieprocedure:
De selectieprocedure bestaat 
uit een schriftelijke proef en 
een gestructureerd interview. 

Meer info:
Jessie Lenssen, tel. 089 75 
75 27, vacatures@dilsen-
stokkem.be

Het OCMW van Dilsen-Stokkem 
gaat over tot de aanwerving 
onder contract onbepaalde duur 
van:



Scan me en ontvang 
je gratis toegangsticket!

Schrijf je nu gratis in: 

www.jobat.be/retailbeurs

14:00 - 19:00

7 oktober 2021

WERKEN IN
RETAIL & LOGISTIEK

Jobbeurs
Virtuele

Volg onze live sessies met 
gratis carrièreadvies, coaching 
& inspiratie uit de sector:
•  Hoe overleef je een video 

interview? – Passion for Work
•  “We moeten eens spreken”:  

een stap-voor-stap aanpak voor 
lastige gesprekken – A-Lissome

•  Scoor met je cv - VDAB
•  10 signalen die erop wijzen dat 

je in de juiste job zit – A-Lissome
•  Verschillende live 

bedrijfsvoorstellingen
•  …. 

Kom solliciteren bij deze bedrijven!



Functiebeschrijving: 
Je staat in voor het dagelijks en periodiek 
onderhoud (poets) van het woonzorgcentrum, of het 
serviceflatgebouw, of het administratief centrum, of 
het dienstencentrum, en draagt zo bij tot een nette, 
hygiënische en gezellige leef- en werkomgeving voor 
alle bewoners, cliënten, bezoekers, gebruikers en 
personeelsleden. 
Je signaleert eventuele problemen en je werkt gericht mee 
aan informatie- en ervaringsuitwisseling, zowel ten aanzien 
van collega’s als ten aanzien van andere disciplines. 
Je werkt onder leiding en toezicht van de verantwoordelijke 
huishoudelijk beheer (OCMW).

Voorwaarden:
Geen diplomavoorwaarden.
Slagen voor een praktische proef en een gestructureerd 
interview.
Onderhoud van woonzorgcentrum (dagwerk van ma. tem 
za.) Onderhoud van andere gebouwen (dagwerk van ma. 
tem vrij.)
Leeftijd, afkomst, gender, handicap, enz, maken geen 
verschil. Talenten, daar gaat het om.

Wij bieden:
- weddenschaal D1-D3: bruto op maandbasis bij 
prestaties van 38 u./w.: € 1.929,61 minimum en € 
3.003,23 maximum.
- het aantal te presteren uren per week is bespreekbaar.
- minstens 6 jaren anciënniteit kan in rekening worden 
gebracht in functie van de aantoonbare beroepservaring.
- maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 
fietsvergoeding, aanvullend pensioenstelsel.
- aangename werkomgeving in een dynamische 
organisatie.

onderhoudsmedewerker 
OCMWHoe solliciteren?

Kandidaturen voor deze 
functie dienen uiterlijk 8 
oktober 2021 toe te komen.

Dat kan op volgende 
manieren: 

Per post: OCMW – Vast 
Bureau, A.Sauwenlaan 80, 
3650 Dilsen-Stokkem

Via e-mail: vacatures@
ocmwdilsen-stokkem.be 

Via registratielink: https://
www.jobsolutions.be/
register/9259-44 

Door overhandiging tegen 
ontvangstbewijs

Je kandidatuur dient 
vergezeld te zijn van CV, 
motivatiebrief en kopie 
van diploma. 

Meer info:
Jessie Lenssen 
tel. 089 75 75 27 
vacatures@dilsen-stokkem.be

Het OCMW van Dilsen-Stokkem 
gaat over tot de aanleg van een 
wervingsreserve van twee jaar in 
contractueel verband (deeltijds/
voltijds) voor volgende functie:

ZIN OM ’N
#TOPPERVANDENALDI

TE WORDEN?

SCAN DEZE QR-CODE

BEKIJK ONZE OPENSTAANDE VACATURES

EN SOLLICITEER. ZO EENVOUDIG IS ‘T!

Simply ALDI. Powered by people.

Da’s elke dag het verschil maken, voor klanten en collega’s.  
Da’s 100% power. 100% ALDI.  

Ontdek jouw power op aldi.be/jobs.

Klaar voor een 
nieuwe start?
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of solliciteer op
jobs.securitas.be

Ontmoet ons op 
jobat.be/nl/jobbeurs

Securitas NV - Sint-Lendriksborre 3 - 1120 Brussel -  www.securitas.be

accentjobs.be

Ons talent?

Bij Accent staan jouw ambities, talenten en persoonlijkheid 
centraal. Onze jobcoaches nemen graag de tijd om te  
luisteren naar jouw verhaal, zodat we een vaste job kunnen 
vinden die echt bij je past. 

Wij maken werk van jouw talent 

Verder kijken dan 
jouw cv en werkervaring.  



De kennismaking
Vocla, gelegen in Diepenbeek, is 
een groothandel in installatie- en 
bevestigingsmaterialen voor sprinklers 
en brandbeveiliging. Met bijna 10 
jaar ervaring en een uitgebreid 
productgamma van meer dan 1.200 
producten zijn ze een betrouwbare 
leverancier van kwaliteitsproducten 
in de sector. Dit zowel voor 
gerenommeerde multinationals als 
voor sanitaire installatiebedrijven. 
Naast het brede aanbod onderscheidt 
Vocla zich door het bieden van 
een uitstekende service en snelle 
levertermijnen. Sinds de oprichting 
in 2013 kent de onderneming een 
explosieve groei, waardoor we voor 
hen op zoek zijn naar een:

 www.vocla.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Brecht Blindeman op 011 30 35 04 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

TECHNISCH-COMMERCIEEL MEDEWERKER
Met administratieve aanleg

De uitdaging: • Je bent de rechterhand van de zaakvoerder en verantwoordelijk voor zowel 
commerciële als administratieve taken • Je beheert de bestaande klantenportefeuille • Op 
termijn breid je het klantenbestand verder uit door prospectie • Op administratief vlak sta je in 
voor het opmaken en/of voorbereiden van o� ertes, de order verwerking en de opvolging van 
uitgaande leveringen • Je overtuigt klanten van het gebruik van de webshop • De commerciële 
communicatie via sociale media schrikt je niet af • Via wer�  ezoeken sta je in rechtstreeks 
contact met de projectleiders/hoofdmonteurs van onze klanten • Je staat klanten te woord en 
geeft technische ondersteuning • Je volgt de voorraden op en koopt materialen aan

De perfecte match: • Je beschikt over een bachelor werk- en denkvermogen. Bij voorkeur heb 
je al enkele jaren relevante werkervaring • Je hebt a�  niteit met of interesse in technische 
sectoren zoals bouw of metaalconstructie • Je beschikt over de nodige commerciële feeling 
• Met het oog op verbetermogelijkheden neem je proactief gepaste acties. Je hebt de ambitie 
om mee te groeien met het bedrijf • Je bent communicatief sterk • Je hebt een goede kennis 
van het Nederlands en je kan enkele Franstalige klanten te woord staan

Het aanbod: • Je komt terecht in een gezonde onderneming die bekendstaat om haar kwaliteit 
en service • Je kan meebouwen aan een sterk groeiende organisatie, die voornamelijk actief is in 
België en Nederland • Marktconform salaris met extralegale voordelen, waaronder een 
bedrijfswagen

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

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.



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.

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

Al meer dan 30 jaar biedt 
familie bedrijf Oben Building 
Machines in Bilzen een uitgebreid 
gamma aan bouwmachines en 
gereedschappen voor de bouw en 
nijverheid. Hun sterkte is een grote 
voorraad en snelle levering. 

Oben heeft één van de meest 
uitgebreide assortimenten aan 
professionele machines en 
gereedschappen van de regio. 
Goede service is hun topprioriteit. 
Het cliënteel bestaat voor 95% 
uit professionele klanten actief 
in de bouwsector en voor 5% uit 
particulieren. 

 www.verkoop.obennv.be

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.

TECHNISCH VERKOPER
Met doorgroeimogelijkheid tot Assistent Winkelverantwoordelijke
De uitdaging: • Je adviseert de klant over de aankoop van de verschillende machines en 
gereedschappen, hun toepassingen, de technische mogelijkheden en beperkingen, enz. • Je staat 
de klant te woord en zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening en een correcte afhandeling aan 
de balie • Je bent verantwoordelijk voor de aankoop bij een aantal aan jou toegewezen leveranciers, 
alsook voor de opvolging van bestellingen en leveringen en het organiseren van het transport • Je 
maakt o� ertes op en beantwoordt inkomende telefoons en mails • Je maakt deel uit van een team 
en je ondersteunt je collega’s waar nodig

De perfecte match: • Bij voorkeur beschik je over een eerste ervaring in de verkoop van/het 
werken met bouwmachines of gereedschappen • Je bezit de nodige technische kennis van de 
bouwmachines (elektrische machines, zaagtafel, betonmolen …) en ander bouwgereedschap of bent 
bereid om dit te leren • Een commerciële ingesteldheid en sterke a�  niteit met de bouwsector zijn 
onontbeerlijk • Je bent een echte teamplayer met een hands-on-mentaliteit • Je bent stress-
bestendig en in staat om onder druk het overzicht te bewaren • Administratieve taken schrikken je 
niet af • Je durft ownership te nemen in jouw takenpakket en daarbuiten • Om op termijn 
beleids matige verantwoordelijkheid op te kunnen nemen, denk je nu reeds mee over hoe 
de werking nog verder geoptimaliseerd kan worden • Je kan je inleven in de belangen en situatie 
van de klant • Je bent fl exibel en bereid om te werken op zaterdag voormiddag (07u00 - 12u30) 
• Basiskennis van het Frans is een pluspunt

Het aanbod: • Gevarieerde functie in een familiaal bedrijf met een gemoedelijke, open sfeer waar 
initiatief geapprecieerd wordt • Aantrekkelijk salaris, aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatie- 
en groepsverzekering



De kennismaking
De notaris is een onpartijdige 
en onafhankelijke raadgever 
en vertrouwenspersoon. Je 
kan bij de notaris terecht voor 
deskundig en persoonlijk advies 
over je privé- en professioneel 
leven: bij het oprichten van een 
onderneming, bij het plannen 
van je nalatenschap, wanneer je 
trouwt … 

Voor notaris Dirk Seresia in Pelt 
zijn we op zoek naar:

 www.seresia.be

JURIST
Master in de rechten en/of in het notariaat
De uitdaging: • Je behandelt notariële dossiers in alle domeinen waarin het notariaat 
actief is, zodat je een brede kijk krijgt op de talrijke vragen van cliënten • Tot jouw 
takenpakket behoren: vennootschapsakten, successieplanning, basisakten, 
schenkingen, gerechtelijke dossiers, verkoop- en kredietakten • Je behandelt deze 
dossiers van bij de eerste bespreking tot de ondertekening en fi nanciële afhandeling

De perfecte match: • Je behaalde het diploma van master in de rechten en/of master 
in het notariaat • Je werkt nauwgezet en kunt het recht vertalen in gewone mensentaal 
• Bovendien ben je bereid om bij te scholen en bepaalde thema’s uit te diepen • Je 
houdt ervan om complexe situaties te ontleden en creatief, met de bouwstenen van het 
recht, te komen tot heldere oplossingen die zekerheid bieden • Je bent een gedreven 
en gemotiveerde team speler met leidinggevende capaciteiten en zin voor initiatief en 
verantwoordelijkheid • Je bewaart altijd je kalmte en bent stressbestendig • Je kan 
luisteren en je inleven in de zorg en vraag van de cliënt

Het aanbod: • Je komt terecht in een team waarin samenspel belangrijk is en 
iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt • De cliënt met zijn vraag staat centraal: 
cliëntvriendelijkheid wordt hoog in het vaandel gedragen

Klaar om te groeien?
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar Notaris Dirk Seresia, 
J. De Vriendtstraat 23, 3900 Pelt of mail naar dirk.seresia@belnot.be.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

www.motmansenpartners.be  

De kennismaking

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

 www.rooftg.com

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

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

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

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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

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



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 profi elvereisten, 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 afl everen

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 fl exibel 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-profi tsector. 
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. 

TECHNISCHE PROJECTCOÖRDINATOR 
Overheidsgebouwen en monumenten
De uitdaging: • Bij overheidsklanten ben je het aanspreekpunt voor architecten en beheerders van het patrimonium. 
Je luistert naar hun noden, vertaalt die naar een o� erte en coördineert de uitvoering samen met het service- en 
montageteam • Behandelen van aanvragen door plaatsbezoeken en door o� ertes op te stellen, te bespreken en te 
fi naliseren in overleg met de aanvragers • Opdrachten inplannen, verdelen en opvolgen en oog hebben voor nieuwe 
opdrachten • Bestellingen plaatsen (productie, materialen en eventuele onderaannemingen) • Uitgevoerde werken 
samenbrengen in een vorderingsstaat en zorgen voor een correcte administratieve afhandeling

De perfecte match: • Bachelordiploma in een bouwkundige of technische richting of gelijkwaardig door ervaring 
• Analytisch denkvermogen, initiatief en daadkracht • Kennis van het Frans

PROJECTLEIDER BALUSTRADES 
Limburg / Luik / Antwerpen / Brussel
De uitdaging: • Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de technische en kwalitatieve opvolging van je werf, van 
ontvangst van de bestelling tot afwikkeling na plaatsing • Je bestudeert het dossier, rekening houdend met de complexiteit 
van de werf • Op basis van de opmetingen maak je de productieplannen op • Je verzorgt de communicatie met de klant 
omtrent planning en opvolging • Je overlegt met onze productie voor het opmaken van productiekaarten

De perfecte match: • Bachelordiploma in een bouwkundige of technische richting of gelijkwaardig door ervaring 
• Basiskennis van AutoCAD en/of Inventor • Kennis van het Frans

COMMERCIËLE CALCULATOR
Balustrades
De uitdaging: • Door je proactieve mindset ga je op zoek naar nieuwe projecten en verken je de marktontwikkelingen 
• Om een duidelijk beeld te krijgen van de wensen van de bouwheer, bestudeer je het architectuurplan en het lastenboek 
• Op basis van deze gegevens stel je een commercieel verantwoorde o� erte op, die je verdedigt bij de klant • Na goed-
keuring van de o� erte draag je het dossier over aan de projectleider • Je bestendigt de relaties met de klanten. Vanuit die 
nauwe contacten ga je ook op zoek naar nieuwe opportuniteiten

De perfecte match: • Bachelordiploma in een bouwkundige of technische richting of gelijkwaardig door ervaring 
• Proactief en zelfstandig • Kennis van het Frans

Het aanbod voor deze functies: • Een warme omgeving, waarin veel belang gehecht wordt aan een duurzame samen-
werking • Een enthousiast team • Een volwaardig salarispakket, bijkomende extralegale voordelen en een fi rmawagen

De kennismaking

Mavaro in Tessenderlo is een familiale kmo in volle 
groei, gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren 
en monteren van balustrades, scheidingswanden, 
muurkappen en trapleuningen. Hun activiteiten voor 
middelgrote en grote projecten situeren zich over 
heel België. Kwaliteit en klantgerichte service staan 
bovenaan hun prioriteitenlijst. De onderneming is in 
constante evolutie en zet in op duurzame groei. Om 
deze groei mee te realiseren, zijn ze momenteel op 
zoek naar:

 www.mavaro.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Heidi Moris op 011 36 10 76   www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.



Gezocht: M/V/X  
die het graag proper houdt.

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 een:

MEDEWERKER POETSDIENST
(Graad Ev) in contractueel halftijds dienstverband

Profiel Als medewerker poetsdienst werk je actief 
mee aan de netheid van onze gemeentelijke 
gebouwen, waaronder woonzorgcentrum, 
burelen en zwembad. Je hecht belang aan 
netheid, stiptheid en je stelt je flexibel op qua 
werkuren. Je kan zelfstandig aan de slag, maar 
werkt ook graag in teamverband. Afhankelijk 
van de plaats van tewerkstelling kan er 
weekendwerk verwacht worden.  

Voorwaarden Ervaring als poetsmedewerker is een pluspunt, 
evenals een rijbewijs B. 

Loon Een contract onbepaalde duur, met een 
brutomaandloon (afhankelijk van relevante 
ervaring en anciënniteit) tussen € 961,17 en  
€ 1.200,56, aangevuld met extralegale voordelen.

Stuur – uiterlijk op 18 oktober 2021 – je kandida-
tuur (sollicitatiebrief en cv) naar de personeels-
dienst, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen of via 
e-mail naar vacatures@bilzen.be. Raadpleeg de 
volledige functiekaart op www.bilzen.be.

Online jobbeurs retail & logistiek op 7 oktober
Jobat organiseert op 7 oktober tussen 14 en 19 uur een virtuele jobbeurs die zich richt op jobs binnen de retail- en de logistieke 
sector. Eind dit najaar start Jobat ook opnieuw met fysieke jobbeurzen. 

De deelnemende bedrijven op 7 ok-
tober zijn onder meer Albert Heijn, 
Colruyt Group, Aldi, Securitas, AS 
Adventure, Pearle, Accent, Kwantum 
en Vivaldis. De jobbeurs beperkt 
zich overigens niet tot pure retail- 
of logistieke jobs. “Ook een retailer 
die naast winkelpersoneel of chauf-
feurs pakweg ook administratieve 
of marketingprofielen zoekt, kan op 
ons virtuele beursplatform terecht”, 
aldus Maikel Van Geert, event mar-
keteer bij Jobat.
Een virtuele jobbeurs blijft volgens 
Van Geert een efficiënte manier om 
bedrijven uit Vlaanderen met ta-
lent uit heel Vlaanderen te kunnen  
matchen. “En dat matchen mag je 
gerust letterlijk nemen. Een kandi-
daat die zich inschrijft wordt meteen 
gematcht op het platform met het 
 jobaanbod dat hem of haar het bes-
te ligt. Overigens louter een sugges-

tie; iedereen is vrij om voor elke job 
te solliciteren.”
Bedrijven kunnen zich, naast met 
hun vacatures, op allerhande ma-

nieren presenteren: via video’s, fo-
togalerijen, een voorstelling van 
de collega’s of via webinars met 
live interactie. “Als kandidaat kan 

je vervolgens in gesprek gaan met 
alle aanwezige bedrijven via chat, 
telefoon of de intussen vertrouwde 
live videochat. Alles staat in het te-
ken van interactie met de bedrijven.” 
Eind dit najaar keert Jobat overigens 
ook terug naar fysieke beurzen met 
de Jobbeurs Limburg. “In de toe-
komst zullen we op beide formats 
blijven mikken.”

William Visterin

VIRTUELE JOBBEURS  
RETAIL & LOGISTIEK
Donderdag  
7 oktober  
14u – 19u
Inschrijven via  
deze QR-code  
of via www.jobat.be/retailbeurs 
Deelname is gratis

Goesting om ook 
jouw carrière 
gesmeerd te 

laten verlopen?

Sleutelen aan machines en installaties, dat doe jij 
het liefst! Als technieker ga jij elke dag voluit voor 
hoge kwaliteitsnormen, een veilige werkomgeving 
en optimale prestaties. Met jouw vakkennis van 
PLC, elektriciteit en pneumatica ondersteun je 
het hele productieproces. 

Jouw nieuwe topjob in
TECHNIEK 
Jouw nieuwe topjob in
TECHNIEK 

www.asap.be/
nl/jobs/techniekC

H
EC

K

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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