
Unilin Group is een wereldwijde 
referentie in interieurdesign en 

bouw, en is onder meer gekend van zijn 
Quick-Step vloeren. Sander Laridon, Chief 
Communications Officer: “Door corona 
zijn mensen massaal aan het verbou-
wen geslagen. Als je renoveert, doe je 
dat vaak met onze producten. Parket of 
laminaat vind je bij Quick-Step. Plaats je 
een nieuwe keuken, dan gebruikt je keu-
kenbouwer vast Unilin Group-panelen. 
En ook isoleren doe je met Unilin Group. 
De groei is dus spectaculair voor alle di-
visies.”

TIENTALLEN OPLEIDINGEN … 
IN LOONDIENST
Daarom plant Unilin Group Group nog 
eens 160 miljoen euro extra investeringen 
in eigen land. “En daar hebben we drin-
gend nieuw talent voor nodig”, zegt San-
der Laridon. “We werven kandidaten in de 
eerste plaats aan op hun can do-mentali-
teit.” Wat dat betekent? “Voor onze mede-
werkers is niets onmogelijk”, legt Sander 
Laridon uit. “We vinden altijd manieren 
om ons doel te bereiken. Via innovatie bij-
voorbeeld. Zo kwam Quick-Step laminaat 
als eerste met klikprofiel en groef.
Heb je goesting om de handen uit de 
mouwen te steken en wil je vooruit, dan 

krijg je hier kansen, ongeacht je achter-
grond of opleiding. We leiden je zelf op 
via onze in-house opleidingen terwijl je al 
in loondienst bent. Het opleidingsaanbod 
wordt de komende jaren nog verder uitge-
bouwd.”

ERVOOR GAAN EN NOOIT OPGEVEN
Om snel 350 vacatures in te vullen, lanceert 
Unilin Group Group een internationale me-
diacampagne: de Unimpossibles. Er hoort 
een film bij met als plot: medewerkers die 
‘onmogelijke’ uitdagingen aangaan. Bin-
nenkort te zien in de bioscopen. “Ervoor 
gaan en niet opgeven bij tegenslag, dat is 
de boodschap”, zegt Sander Laridon. “De 
film heeft absoluut een hero movie karakter 
en de titel vat onze mentaliteit helemaal. Je 
ziet de Quick-Step wielerploeg in volle ac-
tie. De renners van The Wolf Pack hebben 
onze lokale wortels, maar ook die interna-
tionale blik en goesting om het verschil te 
maken en ervoor te gaan, net zoals wij bij 
Unilin Group Group. Ewoud Vromant zit ook 
in het scenario, onze zilveren medaille op 
de Paralympics. Hem sponsoren we ook. 
Hij is het voorbeeld van iemand die niet op-
geeft, ook als het moeilijk is.” Maar vooral 
de medewerkers van Unilin Group Group 
zijn de sterren van de clip. Wat vinden ze 
van zichzelf als Unimpossibles?

350 vacatures, waaronder maar liefst 100 voor machinebedieners, 
65 voor ingenieurs én 35 voor sales & marketingprofielen. Allemaal 
zo snel mogelijk in te vullen, want op de groei van Unilin Group 
Group staat even geen rem. Mission Impossible? Niets is onmoge-
lijk wanneer je medewerkers zichzelf trots Unimpossibles noemen.

Bij Unilin Group Group is alles mogelijk

Ook zin om een 
Unimpossible te worden? 

 
      Surf naar www.unimpossibles.com  

Aangeboden door UNILIN GROUP

Assistent Productie Supervisor Veerle
voelde zich door de opnames
stevig uit haar comfortzone getrokken. 
“Uiteindelijk prima voor mijn zelfver-
trouwen”, vertelt ze. “Ik zie mezelf als 
een Unimpossible omdat je persoonlijke
capaciteiten bij Unilin Group worden op-
gemerkt. Zo kan je groeien en krijg je nieu-
we uitdagingen en prikkels. Iets wat ik erg 
waardeer en ook wel nodig heb. Daarom 
sta ik na 18 jaar nog altijd met een glimlach 
op de werkvloer.” Een hoofdrol in de film is 
weggelegd voor Assistant-Production Ma-
nager Björn, als vader die met zijn zoontje 
een raket bouwt. “Zo voelt een acteur zich 
dus op een set. In outfit, geschminkt, actie, 
cut: draai naar links, sta op, probeer het 
eens zo, … Wat je noemt een alternatieve 
werkdag (lacht). En alles klopt met mijn 
job. Productie is een uitdaging. Nieuwe 
producten worden gelanceerd, machines 
aangepast, medewerkers getraind om te 
doen wat onmogelijk lijkt. Een menselijk 
raderwerk, haarfijn op elkaar afgestemd. 
Elke schakel erin is een Unimpossible. Sa-
men gaan we geen uitdaging uit de weg.”

IMMENSE COHERENTIE 
TUSSEN ALLE COLLEGA’S
“‘Kan niet’ of ‘nee’ staan niet in mijn woor-
denboek”, beaamt ook Supervisor Prepa-
ration Carlos. “Ik wil alles wat onmogelijk 
lijkt toch mogelijk maken. De shoot zelf 
was voor mij een primeur: een geweldi-
ge ervaring”, lacht hij. Ook Internal Audi-
tor Maroi herkent zichzelf volledig in de 
Unimpossibles movie. “In mijn job sta ik 
vaak voor behoorlijke uitdagingen. Maar 
telkens kan ik rekenen op de steun én 
een stevige portie humor van mijn team. 
Ook collega’s uit andere afdelingen en 
divisies helpen me met hun kennis en visie 
om oplossingen te vinden. Het valt mij op 
dat er een immense coherentie is tussen 
alle collega’s om samen toe te werken naar 
hetzelfde doel. Wij zijn een sterk team – 
en ja, we maken alles mogelijk.”

Niets is onmogelijk voor de medewerkers van Unilin Group, die in de film die bij de mediacampagne 
hoort dan ook als superhelden geportretteerd worden.

Unilin Unimpossibles

 
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
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Business Unit Manager
Ondernemende leider met een brede pragmatische 
businessontwikkeling

Bedrijfsinfo: Pizzeriaketen Mamma Roma bestaat sinds 
2005 en heeft momenteel 4 restaurants in Brussel en 1 in 
Gent. Openingen staan op stapel in Gent, Antwerpen en het 
Groothertogdom Luxemburg. In de komende jaren wil Mamma
Roma de expansie verderzetten met openingen bij ons, in 
Parijs en andere Europese steden. Dit streetfood zal een 
gevestigde waarde worden in ons straatbeeld. Om deze 
expansie in goede banen te leiden, is men voor de divisie 
Restaurants op zoek naar een (m/v): 

Functie: • Je hebt de volledige verantwoordelijkheid over de 
ontwikkeling, de P&L en het dagelijks beleid van de bestaande 
en nieuwe restaurants • Je verhoogt het professionalisme en de 
effi  ciëntie van het personeel in de restaurants  • Je maakt van 
Mamma Roma “de merknaam” voor de betere pizza in street-
foodversie • Je onderzoekt of nieuwe producten en diensten 
die door het R&D-departement voorgesteld worden succesvol 
kunnen zijn en werkt een go-to-marketplan uit samen met het 
managementteam • Je onderzoekt de markt en spot nieuwe 
opportuniteiten waarvoor je marktonderzoek organiseert.

Profi el: • Je hebt successen behaald binnen een autonome 
operations management- en leiderschapsrol, waarbij mensen 
motiveren, inspireren, ontwikkelen en behouden een vooraan-
staande rol spelen • Je kan een servicecultuur stimuleren in het 
hele bedrijf met hoge normen en processen • Je kan structuur, 

systemen en nauwkeurigheid in een snelgroeiende omgeving 
brengen om de basis te leggen voor groei en het bedrijf toe-
komstbestendig te maken • Je hebt ervaring met nieuwe site- 
selectie (nieuwe site, fi nanciële taxaties, bezoekersaantallen) 
en site-ontwikkeling (coördinatie tussen de designers en 
aannemers, projectmanagers,…) • Je hebt een sterke kennis 
van de Belgische en Luxemburgse markt en kent ook de Franse 
(Parijs) markt en site-specifi eke complexiteit. Ervaring met 
bezorgdiensten is een must • Je kan werken in een sterke KPI-
gedreven aanpak en je voelt je comfortabel met winst- en 
verliesrekeningen, cashfl ow, bonusstructuren, …

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en 
solliciteer online. Vragen? Contacteer Mieke Quatacker 
op + 32 9 242 53 67

In de afgelopen 60 jaar heeft Remco Belgium NV een leidende positie opgebouwd als 
leverancier van truck- en traileronderdelen voor de professionele Belgische aftermarket, 
met meer dan 3.000 klanten in België en de aangrenzende landen. De zes vestigingen 
verspreid over België en de 60 medewerkers zorgen ervoor dat de klanten binnen de 
kortst mogelijke tijd de juiste onderdelen krijgen. Samen met onze strategische partner 
Europart beschikt Remco bovendien over het state of art EWOS e-commerce platform.
JOUW FUNCTIE:
- Je bezoekt klanten en prospects in de regio Vlaams-Brabant
- Je geeft technisch advies
- Je maakt offertes
- Je volgt nauwgezet de marktinformatie en tendensen op
- Je vergroot stelselmatig het aandeel e-commerce in de totale verkoop
- Je zorgt voor een groeiend marktaandeel van Remco
- Je levert een bijdrage aan een optimale klantenservice
- Je rapporteert aan de sales manager en de filiaalleider
AANBOD:
- No-nonsense bedrijf waar initiatief aangemoedigd wordt
- Een boeiende & afwisselende job met eigen verantwoordelijkheden
- Een grondige interne opleiding en ondersteuning 
-  Jouw talent en inzet vergoeden we graag met een competitief salaris aangevuld met een 

aantrekkelijk pakket van extralegale voordelen.
Interesse? 
Stuur dan je CV naar Katleen De Vlaminck -  kdevlaminck@remco.be 
Zij zal ook graag je vragen beantwoorden.
Remco NV - Moerstraat 58 - 9031 Drongen - Tel +32 (0)9 216 82 80 

Is op zoek naar een

VERTEGENWOORDIGER
voor de vestiging in  - Drongen (regio Gent) - Lummen (regio Vlaams-Brabant) 

- Antwerpen (regio Antwerpen) 
GandaeHandlingAtelier is een maatwerkbedrijf met 2 moderne sites in Gent waarbij sociale en economische doelen hand in 
hand gaan. Door groei van ons personeelsaantal zijn we op zoek naar:

ALLROUND TECHNISCH MEDEWERKER
-  Binnen het sociaal-economisch gegeven ben je mee verantwoordelijke voor het onderhoud en de herstelling van gebou-

wen, technische installaties en machines in een productieomgeving
-  Het implementeren en ontwikkelen van technische verbeteringen en het zorgen voor de indienststelling van nieuwe 

investeringen met bijhorende opleidingen behoort tot je takenpakket
-  Het leiden, coachen en motiveren van personen met een afstand tot de rbeidsmarkt, werkzaam binnen de technische 

dienst, is part of the job
- Een flexibele ingesteldheid en een gezonde portie stressbestendigheid zijn een must!

ADMINISTRATIEF MAGAZIJNBEDIENDE
-   Binnen het sociaal-economisch gegeven ben je mee verantwoordelijk voor een solide, correcte en efficiënte magazijn-

werking
-  Het dagdagelijks motiveren en begeleiden van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt behoort tot je kerntaak
-  Administratieve opvolging en uitvoeren van ingangs- en verzendcontroles zijn part of the job
- Een flexibele ingesteldheid en een gezonde portie stressbestendigheid is een must!

PRODUCTIEBEGELEIDERS
-   Binnen het sociaal-economisch gegeven ben je verantwoordelijk binnen één afdeling inhouse/outhouse voor de opvolging 

van meerdere activiteiten/opdrachten
-  Het dagdagelijks motiveren en begeleiden van werknemers met een afstand tot de  

arbeidsmarkt behoort tot je kerntaak
-   Administratieve opvolging en uitvoeren van kwaliteitscontroles zijn part of the job
- Een flexibele ingesteldheid is een must!

Waarom werken bij Gandae?
- Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatie-, groepsverzekering,…
- Mooie werkuren: 8.15u-16.15u :

Interesse?
tav Björn Joos - Gaardeniersweg 2 - 9000 Gent - T: 09 216 76 60 - E: b.joos@gandae.be - www.gandae.be

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.

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

Check onze beurskalender! 



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.  

TEAMLEIDER 

IT

A-NIVEAU

HEB JIJ EEN PASSIE VOOR IT?
STUUR JE GRAAG EEN TEAM AAN?
KAN JE PROJECTMATIG WERKEN?

DAN ZIET LIEVEGEM JOU WEL ZITTEN!

Wij bieden:
Een voltijds of deeltijds contract van onbepaalde duur met aantrekkelijke

voordelen zoals maaltijd- en ecocheques, hospitalisatieverzekering,
aanvullend pensioen,

fietsvergoeding, een mooi pakket verlofdagen, enz.

Functierelevante ervaring telt mee voor het bepalen van het salaris.

Meer informatie:
Ga naar www.lievegem.be/vacatures voor een uitgebreide functiebeschrijving, 

toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het verloop van de
selectieprocedure. Je kan ons steeds bereiken op 09 396 23 00.

Solliciteren kan tot en met 10 oktober 2021
via www.jobsolutions.be/register/9089.

#samendoen

Jaarlijks kiezen meer dan 200 jonge, enthousiaste talenten voor een job bij Colruyt Group.  
En daar hebben ze alle reden toe. Meewerken aan innovatieve en duurzame projecten, 
initiatief nemen en impact maken, meteen van bij de start. Het hoort er allemaal bij!

Heb je al ervaring? Ook dan krijg je alle kansen om je stempel te drukken en écht een verschil 
te maken. Of het nu is als analyst, teamleader, marketeer, winkelmedewerker, aankoper of 
projectmanager … Bij Colruyt Group vind je de rol die bij je past.

Bekijk onze vacatures op jobs.colruytgroup.com en bezoek ons op  
de Jobat-jobbeurs op donderdag 7/10.

Starter of professional? 
Werk samen met ons aan de duurzame groei van morgen 



ZO ZIEN WIJ JE GRAAG
• Je hebt een hart voor ondernemen.
• Je wil de ondernemers een topservice bieden.
• Je kan het vlot uitleggen en mensen overtuigen.
• Deadlines en flexibele werkuren schrikken je niet af.
• Je bent een ploegspeler die ook zelfstandig uit
de voeten kan.
• Je bent nieuwsgierig naar wat in de wereld gebeurt.
• Je persoonlijke flair charmeert.

HIER HOUDEN ONZE MENSEN VAN
Een topjob van onbepaalde duur 
… bij een gereputeerde en maatschappelijk
gedreven organisatie met 50 fijne collega’s 
… met elke dag inspirerende contacten met
ondernemers uit heel Vlaanderen 
… op inspirerende werkplekken in hartje Gent
en Aalst

KNAPPE KOPPEN GEZOCHT
Ben jij een knappe (en razend enthousiaste)
kop die zich graag het hoofd breekt om
bedrijven van hun kopzorgen af te helpen? 

Kom dan gauw kennismaken met Voka
Oost-Vlaanderen en met onze jobs
tijdens onze info-avond  ‘Voka Touché’ in Gent,
op donderdag 28 oktober 2021 om 18.00 uur. 

Stel je kort voor in een mailtje ter bevestiging
van jouw aanwezigheid en stuur dit naar:
jobs.ov@voka.be.

Voor meer info: kijk op
www.voka.be/oost-vlaanderen

Voka is een onafhankelijke Vlaamse werkgevers-
organisatie met meer dan 18.000 leden uit alle 
economische sectoren. Werken voor Voka, dat is 
enthousiast aan de slag gaan voor duizenden 
bedrijven.

Voka komt op voor ondernemingen, versterkt de 
bedrijfsvoering en bouwt communities rond 
ondernemers. Leren van elkaar vormt de unieke 
sokkel van onze werking.

Door ons team te versterken willen wij onze 
bedrijven nog beter ontzorgen en verzorgen.
Zo creëren zij verder jobs en welvaart en oogt
de toekomst opnieuw wat zorgelozer voor ons 
allemaal.

Kom naar Voka Oost-Vlaanderen en vertel ons
jouw verhaal. Meteen kan je zelf de Voka-
omgeving en -vacatures beter inschatten.

Wij willen minder
kopzorgen voor
onze bedrijven.
Dat vraagt om meer
koppen bij ons.

VOKA OOST-VLAANDEREN ZOEKT 4 NIEUWE COLLEGA'S.
ACCOUNTMANAGER
• Je bent mee met de economische actualiteit
en je weet wat bedrijven drijft.
• Targets en contacten met klanten & prospecten
geven je energie.
• Je luistert scherp, vertaalt noden van klanten
naar een attractief aanbod en realiseert
ledengroei.

COÖRDINATOR DIGITALE
TRANSFORMATIE
• Je hebt expertise in digitale transformatie
en ziet kansen voor bedrijven.
• Je kan technologieën eenvoudig uitleggen
en je volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet.
• Samen met experts en ervaren ondernemers
werk je een dynamisch begeleidingsprogramma
uit rond digitalisering.

MEDEWERKER INTERNAL SALES
• Je zegt volmondig ja tegen telefonische
prospectie en met sprekend gemak gids je
geïnteresseerden door ons aanbod.
• Je verzorgt het contact tussen onze leden
& trainers en communiceert proactief.
• Je bent een commercieel talent dat ook
zijn administratieve zaakjes prima op orde heeft.

COÖRDINATOR LERENDE NETWERKEN
• Je werkt gretig mee aan de ontwikkeling,
communicatie, organisatie en begeleiding van
onze lerende netwerken.
• Je creëert een omgeving waarin bedrijfsleiders en 
C-levels van en met elkaar leren.
• Je vormt en inspireert dynamische groepen
van ondernemers.

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.

PROCESOPERATOR  
OLEO-CHEMIE
 
De functie: • Je staat in voor de aansturing van reactoren en mengers en manuele 
dosering zodat een veilige, kwalitatieve en efficiënte productie plaats vindt.  
• Je volgt het reactie en mengproces op en grijpt in wanneer nodig • Je neemt 
stalen en dient die in bij het labo. • Je rapporteert aan de shift leader oleo-chemie. 
• De proces operatoren werken in drie ploegen. Occasioneel is weekendwerk 
mogelijk bij stijging van de vraag. 

Gevraagd: • Ervaring is niet vereist. • Je hebt affiniteit met productie in een 
chemische omgeving. • Je hebt een opleiding met een basis chemie of je hebt de 
specifieke opleiding als procesoperator gevolgd .

Geboden: • Je werkt in een stabiele productieomgeving met een hoge mate 
van werkzekerheid. • De kans om te werken in een succesvol en stabiel bedrijf. 
• Een functie die de kenmerken van een familiebedrijf koppelt aan die van 
een internationale topspeler. • De mogelijkheid om mee vorm te geven aan 
een professionele productieomgeving. • Ontwikkelingsmogelijkheden voor 
ambitieuze en gedreven medewerkers. • Een degelijke remuneratie op het niveau 
van de functie. • Tewerkstelling op onze site op de Afrikalaan.

Indien deze opportuniteit je aanspreekt, mail dan naar  
elke.vervoort@govi.com

Govi te Gent , een zusterbedrijf van Christeyns NV, is actief 
in de ontwikkeling en productie van proceschemicaliën 
voor een brede waaier van industrieën. Vanuit de 
productiesites in België (Gent en Drongen), Servië, 
Turkije en Maleisië zorgen een 100-tal medewerkers 
voor een omzet van een kleine 100 miljoen Euro. Het 
productgamma bestaat uit o.a. emulsies, dispersies en 
esters, aangewend in verschillende toepassingen zoals 
de bouwnijverheid, textiel, metaal, de papiernijverheid,…. 
Flexibiliteit, kwaliteit en productontwikkeling op maat 
van de klant hebben Govi een sterke positie op de markt 
bezorgd. In het kader van onze groei en het versterken 
van het productieapparaat, is Govi op zoek naar een m/v:



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!



Carrefour, 
dat ben ik

Klaar voor een nieuwe 
uitdaging in je regio?

Interesse?

Kijk snel op  
belgiumjobs.carrefour.eu

Wij zoeken gemotiveerde 
winkelmedewerkers om 
ons team te versterken! 

of mail je cv naar: 
marion_nerinckx@carrefour.com

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in
personeelswerving
en psychologische
screenings.

Reeds sinds 1959 staat ‘t Hof van Oranje bekend 
voor zijn goede en eerlijke keuken en de familiale 
sfeer waar iedereen zich welkom voelt. Wij zijn 
7 dagen op 7 open en zoeken dringend mensen 
met een passie voor horeca om ons team te 
versterken:

• Een kok
• Een hulp-kok
• Twee kelners

Je bent gemotiveerd, je hebt een vlot werkritme 
en een aangename persoonlijkheid die je 
uitstraalt naar de klanten en je collega’s. Je hebt 
een verzorgd uiterlijk en draagt hygiëne hoog 
in het vaandel. Je kan goed werken binnen een 
team en bent stressbestendig. 

Wij bieden jou een uitdagende job met een 
goede verloning. Neem contact op met Eliane 
Feliers op 09/360.01.27 voor een afspraak. 

Hof van Oranje, 
Oudenaardse steenweg 2, 
9660 Balegem 
www.hofvanoranje.be

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!

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



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

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

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

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

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Product Manager
Een gedreven productspecialist met commercieel inzicht

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

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

JOBS IN THE SPOTLIGHT
Surf naar auli.be en solliciteer online!

Adjunct
Financieel Directeur

Operationeel
Risk Controller

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

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE
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