
Wil jij een job die net zo’n deugd doet als een perfect getapte Cristal? Die net zo verfrissend is als 
een blik Maes 0.0 na een stevige sportsessie? Dan hebben we goed nieuws. Voor onze brouwerij in 
Alken zijn we namelijk op zoek naar een brouwer én een operator packaging.

PART OF THE HEINEKEN COMPANY

Een job die smáákt 
bij Alken-Maes

Leid het brouwproces mee in goeie banen 
als brouwer

Word jij de nieuwe medewerker van onze afdeling 
‘Brewing’ die het productieproces soepel laat 
verlopen en het brouw- en werkproces analyseert 
en optimaliseert? Die planningen opmaakt en het 
voorraadbeheer op zich neemt? We investeren graag 
in jou.

Zorg dat ons bier perfect in flesjes terechtkomt als 
operator packaging

Ons bier is pas echt ‘af’ als het in een krat, fles of 
blik zit. En over dat kwalitatieve eindproduct waak 
jij mee – net als over de voorraad aan materialen 
en het onderhoud van de machines (samen met de 
technische dienst). In deze positie kun je bovendien 
op korte termijn doorgroeien naar shift coördinator.

Wie je ook bent, in onze brouwerij wacht jou een sprankelende carrière.

B(r)ouw aan je toekomst. 
Ontdek ons aanbod op jobs.alken-maes.be

Hogeschool PXL 
heeft
volgende vacatures

ONDERZOEKER DIGITALE TRANSFORMATIE  
IN DE SUPPLY CHAIN BY AI

LECTOR PROJECTEN  
MUZIEKMANAGEMENT PXL-MUSIC

DIRECTIE-ASSISTENT(E)  
ALGEMEEN DIRECTEUR

ONDERZOEKSHOOFD 
• PXL-MUSIC RESEARCH
• ONDERWIJSINNOVATIE

Bekijk 
onze vacatures:

www.pxl.be/jobs

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.

Het gemeentebestuur van Heers gaat over 
tot de aanleg van een werfreserve voor een 
Technisch Hoofdmedewerker (C4-C5). Het 
betreft een statutaire betrekking – voltijds: 
38u/38u, bruto startsalaris min. €18.550/jaar 
(niet-geïndexeerd).

Een uitgebreide vacatureoproep, functiebe- 
schrijving en –profiel alsook de aanwervings- 
voorwaarden kan je raadplegen op de website 
van gemeente Heers via www.heers.be of kan 
je op eenvoudig verzoek bekomen bij de per-
soneelsdienst.

Ben jij de persoon die we zoeken? Bezorg 
ons dan uiterlijk op vrijdag 29 oktober 2021 je 
sollicitatiebrief, je cv en een kopie van je diplo-
ma via een aangetekende zending of via e-mail 
met ontvangstmelding.

Praktische gegevens gemeentebestuur Heers 
Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers
011 48 01 04
sollicitaties@heers.be
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Vaccinatie verplicht?
De meeste Vlaamse kmo’s willen hun 
personeel verplicht laten vaccineren. 

Meer dan zes op tien van de Vlaamse kmo-bedrijfs-
leiders is voorstander van een verplichte vaccinatie 
van de medewerkers. Maar in Wallonië en Brussel 
ligt de verhouding anders. Daar is ongeveer 
46 procent van de kmo’s voor verplichte vaccinatie. 
Dat blijkt uit een rondvraag van hr-dienstenverlener 
SD Worx bij 810 kmo-bedrijfsleiders.
Met betrekking tot het Covid Safe Ticket naar klan-
ten is het beeld anders: de meerderheid gebruikt 
het niet en wil dit zo houden. Waar het nog niet 
verplicht is, wil één op drie kmo’s met fysiek klanten- 
contact graag het Covid Safe Ticket gebruiken.
              (WiVi)

Vroem! Vroem! Als kind was jij al gefascineerd door 
alles op wielen. Racen op je gocart, blokken vervoeren 
in je (denkbeeldige) vrachtwagen, speelgoed laden 
achter op je driewieler: je was er uren zoet mee. De 
meubels van mama en papa zagen serieus af. Gelukkig 
ontwikkelde je met de jaren de nodige behendigheid. 
In je truck, bestelwagen of bus: vandaag ben jij veilig 
onderweg. In binnen- en buitenland. 

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?

Goesting in een 
topjob op de baan? 

www.asap.be/nl/jobs/chauff eur

CHECK:

Zin in een
TOPJOB IN 
LOGISTIEK?



De kennismaking
Nelissen Steenfabrieken nv 
(° 1921) is een Limburgs familiebedrijf 
gespecialiseerd in de productie van 
handgevormde gevelstenen. Meer dan 
180 medewerkers zetten zich er elke 
dag in om kwaliteitsvolle, innovatieve 
en duurzame geveloplossingen te 
bieden. Dankzij de volautomatische en 
computergestuurde productie rollen 
er jaarlijks 185 miljoen bakstenen 
van de band die verkocht worden 
in meer dan 38 landen. Het bedrijf 
beschikt over CE-, BENOR- en ISO 
9001/14001-certifi caten en zet sterk 
in op kwalitatief ondernemerschap 
mét aandacht voor medewerkers 
en omgeving. Dit leverde Nelissen 
Steenfabrieken onlangs de 
Ambiorixprijs van VKW Limburg op. 
Om hun groei te ondersteunen, zoeken 
wij voor hen een:

 www.nelissen.be

FINANCIAL CONTROLLER 
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor de opmaak van periodieke (analytische) fi nanciële analyses 
en de periodieke en jaarrapportering met behulp van het ERP-pakket en de BI-tool • Financiële 
controles uitvoeren en forecasts, businessplannen en variantieanalyses opmaken • Screenen 
van subsidiemogelijkheden, uitwerken van subsidiedossiers en ad-hocprojecten • Samen met 
2 collega-boekhouders ondersteuning bieden bij de (geconsolideerde) wettelijke jaarafsluiting 
en revisorale auditdossiers voorbereiden • Assisteren bij de fi nanciële implementatie van een 
ERP-pakket (INFOR LN) met go-live op 01/01/2022 en betrokken zijn bij de keuze van een 
BI-tool • Rapporteren aan de fi nancemanager

De perfecte match: • Bachelor- of masterdiploma in een fi nanciële economische richting met 
min. 5 jaar controllingervaring in een productiecontext • Relevante ervaring met een ERP-pakket 
gekoppeld aan een BI-tool en sterke professionele Excelkennis • Analytisch en kritisch ingesteld: 
nauwkeurige en planmatige werker met oog voor zelfcontrole • Integer, discreet en toegewijd 
• Gedreven, zelfstandige en gemotiveerde teamplayer • Duidelijke communicator in het Neder-
lands en het Engels

Het aanbod: • Innovatief, internationaal en groeiend familiebedrijf met waarden zoals betrokken-
heid, een warm hart en een luisterend oor • Stabiele omgeving met goede work-lifebalance en 
funfactor • Zin voor initiatief en verantwoordelijkheidszin worden sterk geapprecieerd • Het gaat 
om een nieuwe rol binnen Nelissen die je zelf mee kan vormgeven • Voltijdse of 4/5e tewerkstel-
ling • Degelijke opleidingsmogelijkheden

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Jorinde Gijbels 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.

WINNAAR

De kennismaking

Autoveiligheid is de organisatie die 
de ondernemingen Autoveiligheid nv, 
Bureau voor Technische Controle nv 
en Centrum voor Technische 
Automobielinspectie beheert. 
In totaal werken er een 700-tal 
mensen in Vlaanderen, verspreid 
over 18 keuringsstations en 
6 examencentra voor het behalen 
van een rijbewijs. Jaarlijks worden 
er 1,8 miljoen voertuigen gekeurd en 
200.000 examens voor het rijbewijs 
afgenomen. 

Voor de hoofdzetel in Geel zijn wij 
voor hen op zoek naar een:

 www.autoveiligheid.be

ADJUNCT-TECHNISCH DIRECTEUR
Met passie voor voertuigen 

De uitdaging: • Je ondersteunt de technische directie op allerlei domeinen en in verschillende 
projecten • Je houdt de vinger aan de pols wat betreft nieuw beschikbare technologieën en 
implementeert ze in de verschillende keuringsstations. Ook als er in de wetgeving aangaande 
technieken iets wijzigt, zorg je voor de nodige aanpassingen • Je bent verantwoordelijk voor (de 
optimalisatie van) de technische beschikbaarheid van de keuringsapparatuur • Je staat mee in 
voor het beheer van de gebouwen en infrastructuur en het in goede banen leiden van projecten 
• Je zal ook mee instaan voor preventie, veiligheid en gezondheid. Je voert risicoanalyses uit op 
het productieproces, de werkmethodes en arbeidsprocessen en zorgt voor de juiste maatregelen 
en technische oplossingen • Je rapporteert aan de technisch directeur
De perfecte match: • Masterdiploma (bij voorkeur burgerlijk of industrieel ingenieur of milieu- 
en preventiemanagement) of gelijkwaardig door ervaring • Generalistische technische kennis 
(o.a. productieprocessen, onderhouds- of bouwtechnieken …) • Diploma preventie adviseur 
(minimaal niveau 2) • Aantoonbare a�  niteit met de automobielsector en/of verkeersveiligheid 
• Pragmatisch en fl exibel ingesteld, met een sterk verantwoordelijk heidsgevoel
Het aanbod: • De kans om medeverantwoordelijk te zijn voor de verdere groei en 
modernisering van een gekend bedrijf • Je maakt deel uit van het management en hebt 
een signifi cante impact op de organisatie • Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met 
extralegale voordelen, inclusief bedrijfswagen • Je werkt tijdens de normale daguren, maar stelt 
je fl exibel op naargelang de noden en behoeften inzake bedrijfscontinuïteit voor de activiteiten 
autokeuring en examens rijbewijs

Meer info? Contacteer Sandra Holsteyns via 011 36 10 61 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
ANL Packaging in Wellen ontwikkelt 
en produceert gethermoformeerde 
kunststofverpakkingen op maat, zowel 
voor de food- als de non-foodsector. 
Met productiesites in België, Frankrijk 
en Polen bekleedt ANL Packaging een 
vooraanstaande positie op de Europese 
verpakkingsmarkt. Ze maken gebruik 
van de modernste technologie op het 
vlak van extrusie, thermoforming en 
recycling. Ze verwerken gerecycleerd 
materiaal tot een 100% recycleerbare 
verpakking en voeren zo een duurzaam 
ecologisch beleid. In functie van hun 
groeistrategie werd er recent volop 
geïnvesteerd in de uitbreiding van het 
machinepark. ANL Packaging stelt 
vandaag ruim 400 medewerkers te 
werk. Voor de vestiging in Wellen zijn wij 
voor hen op zoek naar een:

 www.anlpackaging.com

LOGISTICS MANAGER
 Hands-on en doelgericht

De uitdaging: • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van alle activiteiten in de afdeling 
logistiek, om zo de interne en de in- en uitgaande stroom van goederen optimaal te laten ver-
lopen inzake kost, timing en klantentevredenheid • Je optimaliseert continu de opslagstrategie 
en structuur • Naast het coördineren help je zelf met de dagelijkse logistieke activiteiten, zijnde 
transportplanning, beheer uitlevering en ontvangst van goederen, inclusief het correct afhandelen 
van de administratieve (fi nanciële) processen • Je onderhoudt de dagelijkse contacten met de 
teamleader warehouse om een correcte administratieve opvolging van de verrichtingen in het 
magazijn te waarborgen, waarbij melding, controle en optimalisatieverslagen en -voorstellen 
tot de dagelijkse routine behoren • Je zorgt voor een permanente communicatie met de andere 
operationele afdelingen om de goederenstroom tussen de verschillende interne en externe 
magazijnen binnen ANL Packaging zo e�  ciënt mogelijk te laten verlopen 

De perfecte match: • Bachelor werk- en denkniveau in een logistieke richting • Je genoot 
een eerste ervaring in een leidinggevende functie in een logistieke omgeving • Je bent een 
teamplayer met sterke communicatieskills • Je kan oplossingen analyseren en uitdenken 
• Je bent communicatief sterk in het Nederlands, Engels en Frans

Het aanbod: • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een innovatief bedrijf 
• Je komt terecht in een sterk bedrijf met veel aanwezige expertise en knowhow • Aantrekkelijk 
remuneratiepakket inclusief extralegale voordelen 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

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.



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

Goeie 
werksfeer

De Werkgeluksbrengers
# 1

Deskundig én dichtbij

Zo werk je gelukkiger: 
• Je gaat met een goed gevoel naar huis omdat patiënten je 
dankbaar zijn voor de goeie zorgen • Je vormt een hecht team 
samen met de artsen, waarin je kan rekenen op wederzijdse 
ondersteuning • Je zorgt voor een toffe sfeer door te luisteren 
naar elkaar en elke dag de kwaliteit van de zorg te verbeteren

Dit zoeken we in jou:
• Je bent afgestudeerd als verpleegkundige en sterk in klinisch 
redeneren • Je bent zorgzaam, zowel voor patiënten als voor 
je collega’s

En dit zijn je werkgeluksbrengers: 
• Fijne werksfeer • Waardering van collega’s, dokters en 
patiënten • Warme ontvangst en begeleiding op je afdeling 
• Eigen Skills Lab om technieken te verfijnen

Tot slot, je financiële geluk: 
• Verloning op basis van je anciënniteit • Gratis hospitalisatie-
verzekering • Fietsvergoeding • Maaltijdcheques • Groeps -
verzekering • Terugbetaling woon-werkverkeer

Wil jij ook gelukkiger werken?
Solliciteer dan nu op werkenbijsinttrudo.be voor een van de 
vacatures op de afdelingen neuro/cardio, onco/pneumo of 
geriatrie. 

Verpleegkundigen Inwendige

Wil jij gelukkiger werken? Samen laten we het hart van Sint-Trudo sneller kloppen, door dicht bij jou te staan, door 
je in kleine teams te laten werken, door je te coachen en door je te blijven bijscholen. Wij noemen het één voor één 
werkgeluksbrengers.

ZIEKENHUIS SINT-TRUDO ZOEKT OP DIT MOMENT

Stad Genk als werkgever selecteert op 
basis van je competenties, niet op basis van 
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof 
of handicap.

STAD & OCMW 
GENK

TECHNISCH MEDEWERKERS GROEN-REINIGING, 
WEGENWERKEN EN ONDERHOUD
Graad Ev – IN VOLTIJDS CONTRACTUEEL VERBAND – 
Solliciteren kan tot en met 29 oktober 2021 voor 12 u. ’s middags
DE UITDAGING
Voor de aanleg van een werfreserve Reiniging & Groen, Wegenwerk en Onderhoud 
zijn we op zoek naar medewerkers die hun steentje willen bijdragen aan het beheer en 
onderhoud van de stedelijke infrastructuur waar zijn/haar afdeling verantwoordelijk voor is.

DE PERFECTE MATCH
• je werkt effi ciënt en zorgvuldig • je bent de Nederlandse taal voldoende machtig om werk- 
en veiligheidsinstructies te verstaan en te begrijpen • je bent betrouwbaar en stipt • ervaring 
is een plus • je oefent fysieke arbeid uit, je neemt initiatief en je hebt oog voor een veilige 
werkomgeving • je kan goed samenwerken met collega’s.

TOEZICHTER INTERGEMEENTELIJKE 
HANDHAVINGSCEL (VERBALISANT RO)
Graad Cv – IN VOLTIJDS CONTRACTUEEL VERBAND – 
Solliciteren kan tot en met 24 oktober 2021
DE UITDAGING
As, Genk, Houthalen-Helchteren, Oudsbergen en Zutendaal zijn in januari 2017 gestart 
met een intergemeentelijke samenwerking rond Handhaving Ruimtelijke Ordening op hun 
grondgebieden. Vanaf heden zullen de stad Bree en de gemeente Kinrooi ook toetreden tot 
de intergemeentelijke samenwerking. We zijn bijkomend op zoek naar 1 bouwtoezichter om 
in deze zone een proactieve/preventieve rol op te nemen en vaststellingen (met betrekking 
tot bouw overtredingen) te doen op het terrein als aangesteld ambtenaar. Ook het admini-
stratief opvolgen van je eigen dossiers behoort tot het takenpakket.

DE PERFECTE MATCH
• je hebt een diploma hoger secundair onderwijs én je beschikt over 2 jaar relevante ervaring 
• je beschikt over mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en kan een 
boodschap duidelijk en vlot overbrengen aan diverse doelgroepen • je blijft zoeken naar de 
beste oplossing • je bent leergierig • je bent een goed georganiseerde collega die zelfstandig 
kan werken binnen een team • je bent fl exibel en kan op een soepele manier omspringen 
met tijdsdruk en (onverwachte) wijzigingen in het werkschema • je hebt een rijbewijs B.

MEER WETEN OVER DE FUNCTIE TOEZICHTER HANDHAVINGSCEL? 
Neem vrijblijvend deel aan ons JOBINFOMOMENT op donderdag 14 oktober 2021
om 18 u. in het stadhuis te Bree. Graag je deelname per e-mail bevestigen naar 
werving@genk.be en dit ten laatste op 12 oktober 2021 om 12 u. ’s middags.

MEER INFO?
Raadpleeg zeker onze website www.genk.be/vacatures voor meer info over deze vacatures, de functie-
beschrijvingen, ons aanbod, de aanwervingsvoorwaarden en de sollicitatielinken. Geldig solliciteren kan 
enkel door tijdig indienen van cv, motivatiebrief en een kopie van het diploma via de link op onze website.



Bij Limburg.net, de afvalintercommunale van Limburg en Diest, weten we van 
aanpakken met afval. We voorkomen, zamelen in en verwerken het.
Als groeiende werkgever is Limburg.net momenteel – met aanleg van een 
werfreserve – op zoek naar (m/v):

Taken
• Je werkt afwisselend als chauffeur  

en belader voor het ophalen van 
huishoudelijk afval aan huis;

• Je rijdt routes op basis van gps, 
maar ondersteunt de dispatcher 
bij het optimaliseren ervan;

• De vertrekplaats is Beringen;
• Daarnaast draag je zorg voor de 

veiligheid van je collega’s en volgt 
ten allen tijde de wegcode.

Profiel 
• Je bent in het bezit van een geldig 

rijbewijs C met code 95;
• Ervaring met huis-aan-huisophaling 

is niet nodig, maar is een troef;
• Je bent een ochtendmens en vroeg 

opstaan is vanzelfsprekend. Je bent 
ook een echt buitenmens die graag 
de handen uit de mouwen steekt 
en bereid is fysiek werk te doen;

• Je spreekt en begrijpt goed Nederlands;
• Je bent stipt, betrouwbaar 

en veiligheidsbewust;
• Je bent bereid om bij feestdagen 

een inhaalzaterdag te werken;
• Je werkt in overleg met de dispatcher.

Aanbod
• Wij bieden je een boeiende, afwisselende 

job in een aangename werksfeer.
• Daarbij hoort een voltijds contract 

voor onbepaalde duur volgens de 
loonbarema’s voor openbare besturen 
(min. € 2.494 – max. € 2.585).

• Bijkomend krijg je een mooi pakket 
vakantiedagen en interessante 
extralegale voordelen.

• We stellen geen diplomavereiste.

Geïnteresseerd?
Solliciteer vóór 21 oktober 2021 via de 
website www.limburg.net/jobs of stuur  
je kandidatuur per post naar Limburg.net,  
t.a.v. Michel Duijsters, manager personeel, 
Gouverneur Verwilghensingel 32 –  
3500 Hasselt
Een eerste selectie wordt doorgevoerd op 
basis van cv en motivatie. Vergeet daarom 
zeker niet te vermelden waarom je deze job 
graag wilt doen in onze organisatie.

www.limburg.net

CHAUFFEUR-BELADER HUISVUILOPHALING 

OP ZOEK NAAR
PROPER WERK?

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

Functiebeschrijving:
• je staat in voor de therapeutische ondersteuning en 

stimulering van de zintuiglijke en mentale functies, 
lichaamsbeleving, gevoelsbeleving van de bewoners van 
het woonzorgcentrum;

• je hebt als doel de bewoners alle kansen te geven 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 organiseert collectieve activiteiten waarin de bewoners 
hun mogelijkheden maximaal kunnen ontplooien (hobby's, 
persoonlijke interesses, huishoudelijke taken, contacten 
met familie, fitheid, enzovoort);

• je werkt onder de leiding van en rapporteert aan de 
verantwoordelijke wonen en zorg voor ouderen.

Voorwaarden:
• diploma: bachelor ergotherapie;
• 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
• het aantal te presteren uren per week is 19 uren per week
• salarisschaal B1-B3: bruto maandwedde bij voltijdse 

prestaties: € 2.536,05 minimum – € 4.229,18 maximum;
• in functie van de aantoonbare beroepservaring kan er 6 

jaar anciënniteit in rekening worden gebracht 
• maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 

aanvullend pensioenstelsel
• aangename werkomgeving in dynamische organisatie

Ergotherapeut(e) 
Woonzorgcentrum ‘t Kempken

Hoe solliciteren?

Kandidaturen voor deze functie 
dienen uiterlijk 2 november 
2021 toe te komen.

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

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

Via registratielink: 
https://www.jobsolutions.be/reg
ister/9405-93

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?

Voor meer informatie: 
Jessie Lenssen, 089 75 75 27 
of vacatures@dilsen-
stokkem.be

IMPORTEX N.V., exclusief verdeler in België en in Groot-Hertogdom 
Luxemburg van NU-SWIFT blusapparaten, wenst zijn verkoopploeg te 
versterken en zoekt een (m/v) 

ONDERHOUDSMONTEUR 
BLUSAPPARATEN
voor regio Beringen
Je functie: 
Je bent verantwoordelijk voor het jaarlijkse onderhoud van brandblussers en 
brandpreventiemateriaal bij onze klanten, conform normen en regels.

Je taken: 
• Je voert inspecties, onderhoud uit en adviseert klanten op het gebied van 
brandbeveiliging • Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de verkoop 
van brandpreventiemateriaal aan onze klanten.

Je profiel: 
• Je hebt technische affiniteiten • Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

• Je communiceert vlot en gemakkelijk met klanten en bent 
commercieel aangelegd • Je bent serieus, ordelijk en 

nauwgezet • Je werkt graag zelfstandig en zoekt altijd 
naar oplossingen • Je bent fysiek resistent en je kan 

goed tegen stress.

Ons aanbod: 
• Bediendecontract van 38 uur/week • Goede arbeids-
voorwaarden • Hospitalisatieverzekering • Aanvullend 
pensioenplan • Vast salaris met premies • Gedegen 
interne training • Voertuig van de firma.

Interesse? 
Stuur uw kandidatuur met foto naar 
info@importex.be (t.a.v. de Personeelsdienst).

www.importex.be

De watering De Dommelvallei is een lokale waterbeheerder in Noord-Limburg die, samen met de pro-
vincie Limburg, de watering De Vreenebeek en de watering Het Grootbroek werkt rond watergebonden 

thema’s. Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een: 

EXPERT WATERBEHEER Bachelor-voltijds
Functie 
• Je realiseert watergebonden projecten. 
•  Je gaat op zoek naar acties binnen het integraal 

waterbeheer waarbij je het evenwicht zoekt 
tussen alle stakeholders die actief zijn op het 
platteland en je creëert draagvlak om deze 
acties te realiseren.

•  Je adviseert omgevingsvergunningsaanvragen 
en machtigingen (watertoets) in samenwerking 
met de directie omgeving – waterbeheer van de 
provincie Limburg.

•  Je bent de verbindende kracht tussen de lokale 
besturen in het werkingsgebied.

•  Je denkt mee over de externe communicatie en 
het imago van de organisatie.

Profiel
•  Je hebt kennis van de wetgeving omgeving, in-

tegraal waterbeleid, landbouw- en natuurbeleid 
of bent bereid deze kennis op te doen.

•  Je hebt minstens het niveau professionele 
bachelor. Pluspunt: ervaring in de sector 
waterbeleid.

•  Je hebt kennis over de werking van lokale 
besturen.

•  Je werkt doelgericht. Resultaten op het terrein 
zijn belangrijk voor jou.

•  Je hebt kennis van het courante software MS 
Office – pluspunt: kennis van GIS.

•  Je werkt graag in teamverband en weet je 
omgeving te enthousiasmeren, je bent vlot in 
taal en geschrift, je hebt zin voor initiatief en 
bent creatief.

• Je bent in bezit van een rijbewijs B.

Loon
Je salaris wordt vastgesteld in de weddeschaal 
B1-B3. Functierelevante anciënniteit kan inge-
bracht worden. Je salaris wordt aangevuld met 
een aantal extralegale voordelen.

Solliciteren kan tot  uiterlijk 28 oktober 2021 door 
je sollicitatiebrief, CV en een kopie van het 
vereiste diploma te versturen via e-mail naar 
info@wateringdevreenebeek.be.  Het examen 
bestaat uit een schriftelijke proef, een persoonlijk-
heidstest en een mondeling examen.
Contactpersoon Patrick Golkowski, 
tel.: 0474 63 85 12

HET GEMEENTE- EN OCMW-BESTUUR  VAN ALKEN ZOEKEN

1 voltijdse vast benoemde coördinator cluster wonen, 
leven en interne zaken.
De functieomschrijving en meer informatie kan je vinden op www.alken.be/solliciteren

Ben je geïnteresseerd?
Mail jouw sollicitatiebrief, curriculum vitae en kopie van diploma naar: personeel@alken.be
Solliciteren kan tot en met 31/10/2021.

Bijkomende info: Greta Boussu, personeelsdienst - T 011 59 06 86 of personeelsdienst - T 011 
59 06 85

Deze vacature staat open voor personen met een beperking.
Er kan een preselectie gebeuren op basis van de sollicitatiebrief en het CV.

Het examen bestaat uit een mondelinge proef, een schriftelijke proef en een assessment.

   www.alken.be
Alken brouwt aan de toekomst, misschien samen met jou? 



Met vestigingen in Genk en Bonneville (FR) is KANIGEN GROUP als oppervlaktebehandelaar al meer dan 60 jaar gespecialiseerd in chemisch 
vernikkelen. Binnen deze nichemarkt is Kanigen actief in heel West-Europa. Onze klanten, die wereldwijd tot de top van de industrie behoren, 
zijn actief in volgende sectoren: automotive, halfgeleiders, textiel, hydraulica, luchtvaart, etc. Omdat service en kwaliteit een strategisch 
onderdeel vormen van onze klantenbenadering, zoeken wij twee gemotiveerde medewerkers met een visie, die mee onze groei kunnen 
ondersteunen. KANIGEN GROUP is voor haar vestiging in Genk op zoek naar twee nieuwe collega’s:
TEAMLEADER MAINTENANCE
FUNCTIE
Onderhoudstechnieker/storingstechnieker (40%) 
• Elektriciteit – mechanica – PLC 
Teamleader (60%) • Leiding geven aan team van 2 medewerkers 
• Administratie onderhoudsteam • Werkvoorbereiding • Contacten 
onderhouden met leveranciers • Bestellingen plaatsen en opvolgen • 
Organisatie technische keuringen • Opvolging en verdere uitwerking 
preventief onderhoudsplan • Stocksysteem uitwerken en beheren • 
Standaardisatie pompen, kleppen, motoren, etc.
PROFIEL 
Kwalifi caties • Prof. bachelor elektromechanica of gelijkwaardig 
door ervaring (> 10 jaar)  
Technische skills • Sterke kennis van elektriciteit, alsook van de 
wetgeving hieromtrent • Kennis van mechanica, PLC-sturingen en 
gangbare PC-software 
Persoonlijke kenmerken • Een “hands-on”-mentaliteit • Een goede 
communicator, teamspeler en coach • Verantwoorderlijkheidszin 
en respectvol naar omgeving toe • Gestructureerd en zelfstandig • 
Talenkennis: NL/EN/(DE)

QUALITY, HEALTH & SAFETY MANAGER
FUNCTIE
Kwaliteit • In samenspraak met de directie, de technisch-commer-
ciële ploeg en de productie de kwaliteitseisen van klanten vertalen in 
een aangepast kwaliteitsbeleid • De technisch-commerciële ploeg en 
de productie ondersteunen bij nieuwe projecten 
Veiligheid • Het veiligheidsbeleid uitwerken en bewaken • Toezien 
op veilig werken binnen het bedrijf • Organiseren en coördineren van 
samenwerking met de externe dienst voor preventie / de arbeidsge-
neesheer 
PROFIEL 
Kwalifi caties • Ing., lic. chemie / elektromechanica of gelijkwaardig 
door ervaring • Ervaring in een productieomgeving en met ISO 9001
Persoonlijke kenmerken • Een “hands-on”-mentaliteit • Een goede 
communicator en coach met een gezonde dosis mensenkennis • 
Assertief, stressbestendig, doorzettend en zelfstandig • Talenkennis: 
NL/FR/EN/(DE)

TEAMLEADER MAINTENANCE
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gangbare PC-software 
Persoonlijke kenmerken • Een “hands-on”-mentaliteit • Een goede 
communicator, teamspeler en coach • Verantwoorderlijkheidszin 
en respectvol naar omgeving toe • Gestructureerd en zelfstandig • 
Talenkennis: NL/EN/(DE)

QUALITY, HEALTH & SAFETY MANAGER
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Kwaliteit • In samenspraak met de directie, de technisch-commer-
ciële ploeg en de productie de kwaliteitseisen van klanten vertalen in 
een aangepast kwaliteitsbeleid • De technisch-commerciële ploeg en 
de productie ondersteunen bij nieuwe projecten 
Veiligheid • Het veiligheidsbeleid uitwerken en bewaken • Toezien 
op veilig werken binnen het bedrijf • Organiseren en coördineren van 
samenwerking met de externe dienst voor preventie / de arbeidsge-
neesheer 
PROFIEL 
Kwalifi caties • Ing., lic. chemie / elektromechanica of gelijkwaardig 
door ervaring • Ervaring in een productieomgeving en met ISO 9001
Persoonlijke kenmerken • Een “hands-on”-mentaliteit • Een goede 
communicator en coach met een gezonde dosis mensenkennis • 
Assertief, stressbestendig, doorzettend en zelfstandig • Talenkennis: 
NL/FR/EN/(DE)

TEAMLEADER MAINTENANCE
FUNCTIE
Onderhoudstechnieker/storingstechnieker (40%) 
• Elektriciteit – mechanica – PLC 
Teamleader (60%) • Leiding geven aan team van 2 medewerkers 
• Administratie onderhoudsteam • Werkvoorbereiding • Contacten 
onderhouden met leveranciers • Bestellingen plaatsen en opvolgen • 
Organisatie technische keuringen • Opvolging en verdere uitwerking 
preventief onderhoudsplan • Stocksysteem uitwerken en beheren • 
Standaardisatie pompen, kleppen, motoren, etc.
PROFIEL 
Kwalifi caties • Prof. bachelor elektromechanica of gelijkwaardig 
door ervaring (> 10 jaar)  
Technische skills • Sterke kennis van elektriciteit, alsook van de 
wetgeving hieromtrent • Kennis van mechanica, PLC-sturingen en 
gangbare PC-software 
Persoonlijke kenmerken • Een “hands-on”-mentaliteit • Een goede 
communicator, teamspeler en coach • Verantwoorderlijkheidszin 
en respectvol naar omgeving toe • Gestructureerd en zelfstandig • 
Talenkennis: NL/EN/(DE)

QUALITY, HEALTH & SAFETY MANAGER
FUNCTIE
Kwaliteit • In samenspraak met de directie, de technisch-commer-
ciële ploeg en de productie de kwaliteitseisen van klanten vertalen in 
een aangepast kwaliteitsbeleid • De technisch-commerciële ploeg en 
de productie ondersteunen bij nieuwe projecten 
Veiligheid • Het veiligheidsbeleid uitwerken en bewaken • Toezien 
op veilig werken binnen het bedrijf • Organiseren en coördineren van 
samenwerking met de externe dienst voor preventie / de arbeidsge-
neesheer 
PROFIEL 
Kwalifi caties • Ing., lic. chemie / elektromechanica of gelijkwaardig 
door ervaring • Ervaring in een productieomgeving en met ISO 9001
Persoonlijke kenmerken • Een “hands-on”-mentaliteit • Een goede 
communicator en coach met een gezonde dosis mensenkennis • 
Assertief, stressbestendig, doorzettend en zelfstandig • Talenkennis: 
NL/FR/EN/(DE)

ONS AANBOD
In ruil voor je vakkennis en enthousiasme krijg je de kans om je te ontplooien in een stabiel en groeiend internationaal georiënteerd bedrijf, 
dat kwaliteit en mensgerichtheid hoog in het vaandel draagt en ruimte laat voor persoonlijke initiatieven. Je kan rekenen op een competitief 
salarispakket.
INTERESSE OF VRAGEN?
Mail je CV en motivatie naar edwin.pittomvils@kanigen.be en sven.langenaeken@kanigen.be. 
KANIGEN WORKS BENELUX NV | Poort Genk N° 361 | Wolfsbergstraat 57 | B-3600 Genk | T: +32 (0)89 38 01 26

Genk 40 medewerkers www.kanigen.eu

Voor onze hoofdzetel in Dilsen-Stokkem zoeken wij een  Senior Legal Counsel
Als Senior Legal Counsel ben je samen met de hoofdboekhouder de rechterhand van de eigenaar.
Met een uitgebreid portfolio aan supermarkten, voedingsproductie- en aannemingsbedrijven, is de Groep Cretskens gekend als een 
sterk, financieel gezond familiebedrijf dat steeds verder groeit.

FUNCTIE OMSCHRIJVING
•  Je fungeert als eerste aanspreekpunt en trusted business partner voor 

de volledige groep voor alle juridische vragen/projecten.
•  Het werkveld beslaat voornamelijk Real Estate & Franchise, Commercial 

Contracting, Corporate en (in mindere mate) Regulatory en Compliance.
•  Je geeft (pro)actief juridisch advies bij de dagelijke operaties van de 

Groep waarbij je streeft naar een optimaal evenwicht tussen de juridische 
mogelijkheden en de belangen van de Groep. Je redigeert, onderhandelt 
en beoordeelt contracten en je zorgt voor het juridisch up-to-date houden 
van modelcontracten.

•  Daarnaast geef je zelfstandig advies met betrekking tot (complexe) 
juridisch-strategische vraagstukken, en waar nodig navigeer je ter verbe-
tering van de juridische processen en ter beperking van de (juridische) 
risico’s. Je bent een sparringpartner voor de business vanuit je juridische 
expertise.

•  Je adviseert in geval van litiges en je bent verantwoordelijk voor de 
coördinatie tussen zowel de zaakvoerders en de business partners als 
externe counsels.

WIE ZOEKEN WE?
•  Je hebt een Master in de Rechten, met een specialisatie in handelsrecht;
•  Je hebt minimum 5 jaar relevante ervaring als advocaat en/of in house 

legal counsel in een corporate omgeving;
•  Je hebt aantoonbare stevige ervaring opgedaan in het handelshuurrecht, 

vennootschapsrecht, franchise en algemeen burgerlijk recht;
•  Kennis van M&A wordt gezien als een plus;
•  Nederlands is je voertaal. Kennis van Frans en/of Engels wordt gezien 

als een plus;
•  Je beschikt over sterke communicatieve en interpersoonlijke vaardighe-

den, waaronder het vermogen om op alle niveaus invloed uit te oefenen 
en te onderhandelen;

•  Je bent organisatorisch sterk, je kan prioriteiten stellen en onder druk 
werken;

•  Je denkt out of the box en bent oplossingsgericht;
•  Je bent hands-on en in staat om scherpe beslissingen te nemen.

WAT MAG JIJ VERWACHTEN?
•  Een functie met een hoge mate van verantwoordelijkheid, vele uitdagingen binnen een snel evoluerende en financieel sterke organisatie gelegen in 

een filevrije omgeving.
•  Groeibedrijf in een familiale context.
•  Stimuleren van initiatieven en ondernemerschap.
•  Mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling in jouw carrière met reële doorgroeimogelijkheden.
•  Team van gemotiveerde en betrokken collega’s.
•  Competitief salarispakket met lange termijn werkzekerheid.

SOLLICITEER NU
www.groepcretskens.be/

vacatures/ senior-legal-counsel/

Adviseur
handelskernen 
Afdeling Ondernemen

 Bouw jij samen met handelaars, de 
gemeente en andere stakeholders 
aan vitale handelskernen in Heusden-
Zolder? 

 Help jij handelaars mee evolueren in 
de uitdagingen die op handelskernen 
afkomen, zoals e-commerce, digitalisering, 
mobiliteit en duurzaamheid? 

 Wil jij ondersteunen en adviseren bij 
economische en ruimtelijke ontwikkelingen 
en vraagstukken?

 Ben jij een bruggenbouwer, inspireer je 
handelaars en doe je hen groeien? 

‘Wat aandacht krijgt, 
gaat groeien.’

Dat is met stip het belangrijkste 
uitgangspunt in de dienst-
verlening van Stebo.

We organiseren al jaren 
vernieuwende projecten en diensten 
op het vlak van samen levings-
opbouw, ondernemen, werken, 
buurtontwikkeling, rationeel energie-
gebruik en wonen. Vertrekken vanuit 
talenten en mogelijkheden van 
mensen, groepen en buurten is de 
kern van onze aanpak. We zorgen er 
mee voor dat het overheidsbeleid ook 
werkt voor iedereen.

Herken je jezelf in deze boeiende functie?
We horen het graag! De procedure, het functieprofi el en het sollicitatieformulier 
vind je op stebo.be/vacatures. Je kandidatuur, met cv en sollicitatieformulier, 
moet ons ten laatste bereiken op zondag 24 oktober 2021.

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 

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

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in
personeelswerving
en psychologische
screenings.

Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:
Goesting om 
je carrière verder 
uit te bouwen? 

Zin in een 
TOPJOB IN DE BOUW?



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).

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.

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.

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



Tessenderlo telt 18.730 inwoners, heeft een oppervlakte 
van 5.139 hectare en is gelegen in de westelijke neus van de 
provincie Limburg, aan de grens met de provincies Vlaams-
Brabant en Antwerpen. Geografisch behoort Tessenderlo 
tot de Kempen, alhoewel de bodem (zand en weinig leem) 
en een glooiend landschap wijzen op de nabijheid van het 
Hageland. Tessenderlo telt vijf dorpskernen (gehuchten, 
kerkdorpen): Centrum, Hulst, Schoot, Engsbergen en Berg. 

Voor het beheer van het integrale patrimonium in de gemeente Tessenderlo zijn wij momenteel 
op zoek naar een 

Aanbod
Een voltijds contract op Ax-niveau. Ons  
aanbod wordt telkens aangevuld met 
maaltijdcheques (€ 8), verplaatsings-
vergoeding fiets/te voet/openbaar vervoer, 
hospitalisatieverzekering na 1 jaar, een 
gunstig verlofstelsel en mogelijke verrekening 
van max. 15 jaar relevante ervaring uit de 
privésector. Er wordt een werfreserve van  
2 jaar aangelegd.

Hoe solliciteer je? 
Solliciteer uiterlijk op 7 november 2021  
via www.motmansenpartners.be/overzicht-
vacatures.

Via de vacaturewebsite vind je ook de 
functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden 
en selectieprocedure terug.

Meer info: 
jeroen.smeulders@motmansenpartners.be of 
011 30 35 06. De volledige selectieprocedure 
wordt exclusief aan Motmans & Partners 
uitbesteed.

AFDELINGSHOOFD PATRIMONIUM
Contractueel Ax – voltijds 

Uitdagingen
Je ontwikkelt een beheerprogramma voor het bestaande, uitgebreide patrimonium 
en stuurt alle nieuwe investeringen aan. Je ontwikkelt een duidelijke en duurzame 
toekomstvisie voor de verdere uitbouw van het patrimonium. Je staat in voor de 
meerjarenplanning met budgetbeheer. Je coacht de medewerkers van de afdeling: 
vier deskundig medewerkers beheer gebouwen & diensten, wegen & riolering 
en groenpatrimonium, een specialist duurzaamheid en twee administratieve 
medewerkers. Je rapporteert rechtstreeks aan het sectorhoofd Grondgebiedszaken.

Profiel 
Je behaalde minimum een masterdiploma of een getuigschrift dat toegang geeft tot 
niveau A. Je hebt een sterke affiniteit voor en interesse in patrimoniumbeheer binnen 
een gemeentelijke context. 

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.

Loopbaanonderbreking daalt door thuiswerk

Het aantal Belgen dat koos voor loopbaanonderbreking 
lag deze zomer bijna 12 procent lager in vergelijking met de 
zomers van 2019 en 2020. Dat blijkt uit cijfers van hr-diensten-
bedrijf Acerta bij meer dan 260.000 werknemers. 
De verklaring: doordat meer mensen thuiswerk(t)en, lijkt er 
minder behoefte aan structurele loopbaanonderbreking. 
“Telewerk en thuiswerk maken het makkelijker voor werkne-
mers om werk en privé beter in balans te hebben. Wie thuis-
werkt, kan het werk even kort onderbreken. Voor sommige 

werknemers is een structurele loopbaanonderbreking dan niet 
meer zo noodzakelijk”, aldus Annelies Bries, juridisch adviseur 
bij Acerta.
De komende maanden zullen echter interessant worden. 
Want dan zal blijken of het aantal loopbaanonderbrekingen 
opnieuw gaat stijgen, nu steeds meer werknemers terug (deel-
tijds) naar kantoor gaan. “Zo gaat 9 op de 10 werkgevers uit 
van een hybride werkvorm”, weet Bries. “Maar de nadruk komt 
wel opnieuw te liggen op aanwezigheid op kantoor.”  (WiVi)

Tijdskrediet, ouderschapsverlof of een ander stelsel? Het aantal werkenden 
met loopbaanonderbreking zit in dalende lijn. Met dank aan thuiswerk.

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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