
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

FLANDERS ROAD SERVICES is een warm en familiaal transportbedrijf, 
met hoofdzetel in de transportzone van de haven van Zeebrugge. Dankzij een 
uitgebreide vloot organiseren wij intermodaal transport over gans Europa. 
Dankzij meer dan 80 jaar ervaring, een klantgerichte en optimale service, 
accurate diensten en een kwalitatieve aanpak bouwen wij betrouwbare 
partnerships uit en zijn wij een vooraanstaande speler in ons vakgebied. Ter ondersteuning van onze groei zoeken wij op vandaag een:

Interesse? Stuur vandaag nog uw motivatie en cv naar De Rouck & Verhellen. Koning Leopold III laan 4, 8800 Roeselare.
T 051 43 43 23 - vacatures@derouck.be - www.derouck.be. Wij behandelen alle kandidaturen snel en strikt vertrouwelijk.

Functie: Na een zeer grondige opleidingsfase in de transportwereld, word je geleidelijk aan autonoom verantwoordelijk voor jouw klanten 
waarvoor wij de goederen naar het Verenigd Koninkrijk brengen. Als interne contactpersoon sta je in voor alle communicatie (telefonisch 
en per mail) met klanten, bestemming en transportplanner(s). Je zorgt daarnaast voor het correcte administratieve inboeken van deze orders 
en de nodige documenten (bijv. douane) en de afhandeling van de facturatie achteraf. Je overlegt voortdurend met en kan terugvallen op een team 
van collega’s en rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerder, waarmee je nauw samenwerkt. 

Profiel:  Je beschikt over een bachelordiploma in een administratieve of economische richting (bv. logistiek, bedrijfsmanagement, talen, …).
 Je bent een leergierige doorzetter die zowel in team als autonoom kan werken.  Als klantgerichte problemsolver weet je vlot te organiseren 
en diplomatisch te communiceren.  Je werkt administratief nauwkeurig en punctueel.  Naast perfect Nederlands is een basis van gesproken 
en geschreven Engels noodzakelijk.

Aanbod:  Je komt terecht in een familiale onderneming die actief is in een internationale context.  Een financieel stabiele organisatie met 
ondernemende werksfeer.  Een aangenaam team met gemoedelijke contacten onder de collega’s.  Training on-the-job.  Mogelijkheden om 

zich verder te verdiepen en mee te groeien met het bedrijf. Een uitdagende 
functie met veel afwisseling in taken en contacten.  Een vast contract 
van onbepaalde duur met een aantrekkelijke verloning (te bespreken).

BEDIENDE COMMERCIËLE BINNENDIENST
Communicatieve en administratieve spilfiguur voor transporten van en naar UK - Ref. 1022B

Een nieuwe
fabriek voor ons, 
nieuwe kansen 
voor jou!

Krijg bij ons
werkzekerheid   
mooie voordelen   
opleidingen  
carrièrekansen   
geweldige collega’s  

Groei met ons mee!

Paulig bouwt een nieuwe productievestiging in 
Roeselare. Bij ons kom je terecht in een hypermoderne 
en veilige productie-omgeving. Dankzij de nodige 
opleiding en begeleiding krijg je de kans om te groeien 
in je job. Naast een aantrekkelijk loon krijg je heel wat 
extralegale voordelen en af en toe een leuke attentie. 
Maar vooral: je komt terecht in een topteam van meer 
dan 700 enthousiaste collega’s!

Wij zoeken: 
operatoren • techniekers •
teamleaders • magazijniers

Ontdek alle voordelen die we 
bieden en solliciteer meteen op

pocoloco.be/solliciteer

100 
jobs!

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE

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? 



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!



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

Wil je actief  
bijdragen aan  
een duurzaam  
milieubeheer?

IVIO zoekt een

STAFMEDEWERKER  
FINANCIEEL EN  
ADMINISTRATIEF BEHEER  
(A1-A3)
Word het bedrijfseconomisch geweten van onze organisatie.

NIEUWSGIERIG?
Surf voor de volledige vacature snel naar https://ascento.be/nl/vacancies/120604-nl 
en solliciteer uiterlijk zondag 17/10/2021.

MEER INFO?
Liesbeth Vanhaverbeke (09 243 88 50 - talentmobility@ascento.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

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

Check onze beurskalender! 



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!

hrm@deputter.co
T: +32-3-320.87.87

REKRUTERING VIA MEDIA
EXECUTIVE / DIRECT SEARCH

Deel je onze passie?

Ontdek boeiende vacatures binnen
Transport, Logistiek en Automotive

www.deputter.co/jobs
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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.  

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.

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



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

Kdv De Hoeksteen met vestiging te Diksmuide is een ”shared 
service center” voor een 10-tal West-Vlaamse vzw’s actief in 
ouderen- en welzijnszorg (boekhouding, ICT, aankoop, VTO-beleid, 
preventie, GDPR,...). Ter versterking zoeken wij een:

De uitdaging: je wordt een centrale spilfi guur en een verbindend aanspreekpunt voor de direc-
ties van de vzw’s. Je staat in voor de verdere uitbouw van de ondersteunende diensten van het 
samenwerkingsverband.

Hoofdopdracht: • de directe aansturing van een 5-tal medewerkers o.a. ICT, aankoop,
preventie, DPO,... • opvolging van regelgeving en beleidsevoluties, alsook de vertaling naar de 
praktijk: begeleiding van juridische processen, implementatie van procedures, uniforme docu-
menten, audits,.. • geregeld overleg met de voorzieningen en interne coaching • procesbege-
leiding bij gezamenlijke initiatieven in zorg en welzijn. Je rapporteert aan de algemeen directeur.

Profi el: • een leergierig en generalistisch juridisch master • sterk inzicht in processen en (admi-
nistratieve) procedures • ondernemende “doener” met een pragmatische aanpak • een commu-
nicatief leider met een coachende stijl • een dienstverlenende attitude.

Aanbod: • een grondige interne aanloopperiode naar een brede functie met ruime bevoegd-
heden • de uitdaging een innovatieve organisatie mee vorm te geven • een performant kader

en stabiel personeelsteam • een professioneel management met een mensgerichte
aanpak • een werkomgeving met aandacht voor een gezonde “work-life balance”

• een aantrekkelijk remuneratiepakket op niveau van de functie.

ADMINISTRATIEF-JURIDISCH DIRECTEUR
(ref. 99404)

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

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

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner

Menen – Oostende

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

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

MAGAZIJNIER m/v

is op zoek naar

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

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

Goesting in de match 
van jouw leven? 
Goesting in de match 
van jouw leven? 

www.asap.be/nl/jobs/
werken-bij-asap

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?



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

Interesse? Stuur vandaag nog uw motivatiebrief en cv naar De Rouck & Verhellen, Koning Leopold III laan 4, 8800 ROESELARE - Tel. 051 43 43 23 - E-mail: vacatures@derouck.be - www.derouck.be.
Wij behandelen alle kandidaturen snel, discreet, strikt vertrouwelijk en deontologisch correct. Wij behandelen alle kandidaturen snel, discreet, strikt vertrouwelijk en deontologisch correct. 

www.decoeneproducts.be

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

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

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

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

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

online & offline marketeer
professionele en creatieve grafisch designer

afdelingsverantwoordelijke

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)

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! 



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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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

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

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

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

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

Kerckstede vzw 
Oostnieuwkerke
werft aan vanaf 
1 januari 2022:

Algemeen 
directeur

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in
personeelswerving
en psychologische
screenings.

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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