
  
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)

#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 

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

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) 

Ideale job voor gepensioneerden.
V-Tax zoekt nog 10 deeltijdse chauffeurs 

voor ritten personenvervoer.

Voor een aantal dagelijkse ritten voor 
bedrijven en Maxmobiel (collectief woon- 
werkverkeer in de Gentse haven) , 
vooral tussen 05h00 en 09h00 en tussen 
14h00 en 19h00.

Vereisten : goede kennis van het wegennet 
in en rond Gent, perfecte kennis Nederlands, 
goed voorkomen, service gericht.
Door de overheid opgelegde regels : 
minimaal 2 jaar rijbewijs en medische keuring 
voor personenvervoer.
Tewerkstelling is steeds enkele uren per dag,
in de ochtend of in de namiddag.

Solliciteren : koen@v-tax.be

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

Adjunct
Financieel Directeur

Operationeel
Risk Controller

Het PCG, een dynamisch Vlaams praktijkcentrum in 
de groenteteelt, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een

Voltijds medewerker 
project- en loonadministratie (m/v)

Ben jij een kei in financiële opvolging en 
rapportering, heb je ervaring met 
loonadministratie en werk je graag 
samen binnen een team?
Bekijk dan vlug onze vacature 
https://www.pcgroenteteelt.be/nl-nl/Over-
PCG/Vacatures.



WWW.MELLE.BE   WWW.MELLE.BE   WWW.MELLE.BE   WWW.MELLE.BE   WWW.MELLE.BE

GEMEENTE & OCMW MELLE 
werven aan!

Word jij binnenkort onze nieuwe collega?
Vind jouw ultieme job in het hartje van de provincie.

Voor al deze functies wordt een
wervingsreserve aangelegd van 
drie jaar.

ALS MEDEWERKER KRIJG JE… 
Een boeiende job in een 
dynamische omgeving, 
aangename werksfeer, een eerlijk 
en transparant salarispakket, 
maaltijdcheques, hospitalisatie-
verzekering, vergoeding woon-
werkverkeer. 

INTERESSE?
Neem dan zeker een kijkje op 
www.melle.be of
www.jobsolutions.be. 
Hier kan je meer informatie 
(functieomschrijving, 
aanwervingsvoorwaarden, ...) 
terugvinden over de procedures.

NOG VRAGEN? 
Neem dan contact op met
Amelia Drera van A&S Solutions 
via amelia@assolutions.be of op 
0468 21 59 76.

Je kan je kandidaat stellen tot uiterlijk 
22 oktober 2021.

Het lokaal bestuur Melle zet zich in om gelijke kansen en 
diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten 
van ons personeel achten wij belangrijker dan leeftijd, 
geslacht, handicap of afkomst.

WERFCONTROLEUR
contractueel • B1-B3 • voltijds • onbepaalde duur
www.jobsolutions.be/register/9370-58

DIENSTHOOFD LEVEN
& WELZIJN
contractueel • B1-B3 • voltijds • onbepaalde duur 
www.jobsolutions.be/register/9368-56

FINANCIEEL DESKUNDIGE
AANKOOP
contractueel • B1-B3 • voltijds • onbepaalde duur
www.jobsolutions.be/register/9365-53 

DESKUNDIGE EVENEMENTEN
contractueel • B1-B3 • voltijds • onbepaalde duur
www.jobsolutions.be/register/9369-57

MAATSCHAPPELIJK WERKER
contractueel • B1-B3 • voltijds • onbepaalde duur 
www.jobsolutions.be/register/9406-94
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Assembly Manager Picanol 4.0
Gedreven peoplemanager met oog voor optimaliseringen

Bedrijfsinfo: Picanol Group is als gediversifi eerde industriële 
groep wereldwijd actief op het gebied van machinebouw, land-
bouw, voeding, energie, watermanagement, effi  ciënt (her-)
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en overige industriële 
markten met de focus op water. Picanol Group telt wereldwijd 
ongeveer 7.000 medewerkers en is via Picanol nv genoteerd op 
Euronext Brussels (PIC). Binnen Picanol Group is Picanol (www.
picanol.be) actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van 
hoogtechnologische weefmachines. Ter versterking van de 
assemblage afdeling in Ieper zijn wij op zoek naar een (m/v)

Functie: • Je ontwikkelt en implementeert, in samenspraak met 
de Operations Manager, de strategie voor de assemblage afdeling.
Je streeft ernaar om deze afdeling uit te bouwen tot een afdeling 
van en voor de toekomst. Je houdt hierbij rekening met maxi-
male fl exibiliteit, excellente kwaliteit en kostenoptimaliseringen 
• Je werkt nauw samen met de andere afdelingen zoals aankoop, 
kwaliteit, R&D, productie, fi nance en HR. Je neemt initiatief om 
deze samenwerkingen vlot te laten verlopen • Je zorgt voor maxi-
male klantentevredenheid m.b.t. kwaliteit en leverbetrouw-
baarheid. Hiertoe weet je een geschikte strategie te bepalen 
en een systeem te garanderen dat continue verbeteringen 
faciliteert • Je blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen 
binnen de sector om kernresultaatgebieden succesvol te kun-
nen organiseren. Hiervoor volg je opleidingen, woon je beurzen 
bij, werk je samen met onderzoeksinstellingen, ... • Je bent een 
inspirerende coach voor je medewerkers, betrekt hen op een 
enthousiaste manier bij de verschillende uitdagingen en bege-

leidt hen bij het defi niëren en systematisch opvolgen van hun KPI’s. 

Profi el: • Je beschikt over een masteropleiding (elektro-) 
mechanica en hebt een goede kennis van montagetechnieken.
Bij voorkeur heb je enkele jaren ervaring in een assemblage
omgeving • Als peoplemanager slaag je er systematisch in de 
prestaties van je medewerkers te optimaliseren en hen op een 
enthousiaste wijze te motiveren • Je spreekt vlot Nederlands en 
beschikt over een praktische kennis van het Frans en het Engels. 

Aanbod: • Een zelfstandige en verantwoordelijke rol in een 
succesvolle organisatie waar samenwerking centraal staat.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en 
solliciteer online. Vragen? Contacteer Charlot Veraverbeke 
op +32 485 82 91 93.
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Logistiek Manager
Sterke coördinator met inzicht in geautomatiseerde  
handelsomgeving 

Bedrijfsinfo: Hama Benelux, gevestigd in Wetteren en deel 
van de Duitse Hama Group, heeft een uitstekende reputatie als  
distributeur van accessoires voor consumentenelektronica. Via 
de distributie van sterke merken, een professionele marktbena-
dering en het performante volautomatische magazijn realiseert 
Hama met 90 medewerkers een omzet van ongeveer 25 miljoen 
euro. Dagelijks leveren zij meer dan 11.000 referenties aan 
zowel e-commerce als kleinere zelfstandige winkels en grote  
retailketens. Om de verdere groei mee te ondersteunen en te 
trekken is Hama op zoek naar een gedreven en competente (m/v/x)

Functie: • Je coördineert en organiseert de verschillende logis-
tieke activiteiten volgens prioriteiten, noden en competenties 
zodat een efficiënte service geboden wordt die binnen de gestelde 
termijnen beantwoordt aan de kwaliteitseisen • De grote rota- 
tie en snel wisselende productgroepen prikkelen jou om een 
rode draad te vinden in de organisatie en het uitleveren van de 
juiste producten. Je volgt het systeem op de voet om enerzijds 
snel te ageren, anderzijds structurele aanpassingen te voorzien 
• Vanuit je sterke aanwezigheid en voeling met de operaties 
neem je een aansturende en coördinerende rol op. Je begeleidt 
en stuurt je team in het dagelijks neerzetten van successen en 
zorgt voor een constructieve samenwerking met collega’s. 

Profiel: • Een sterk analytisch denkvermogen is cruciaal. Je  
verwerft vlot doorzicht in systemen, detecteert snel wat oorzaak 
en gevolg zijn om zo efficiënte flows en processen op te zetten  

• Je beschikt over logistieke ervaring in een handelsorganisatie 
met minstens enkele duizenden referenties. Een sterk geauto- 
matiseerde omgeving daagt je uit • Je bent een ‘handen-uit- 
de-mouwen’-type. Vanuit betrokkenheid ben je enerzijds 
aanspreekpunt voor je team, klanten, leveranciers en collega’s, 
anderzijds de drijvende kracht achter operationele initiatieven. 

Aanbod: Hama biedt jou een boeiende en uitdagende functie in 
een modern bedrijf. Het innoverende productgamma zorgt dat 
je elke dag uitgedaagd wordt om het beste van jezelf te geven.
Een sterk geautomatiseerde omgeving en een enthousiast en 
competent team wachten op jouw aansturing en eigen accenten.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

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

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

Check onze beurskalender! 

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.



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:

Bij GILCO BV, gevestigd in EVERGEM, mogen we onszelf een 
gespecialiseerde visproducent noemen. We zijn gekend voor 
onze gemarineerde haring en visproducten, verse maatjes 
en vistapas. Daarnaast gebruiken we onze kennis om aan 
productontwikkeling te doen. Zorg jij voor het puntje op de i 
van onze vis? Ter opvolging zoeken wij een

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

KWALITEITSMANAGER
voedingssector (ref. 120 404)

Uitdaging: Je wordt eindverantwoordelijke voor het kwaliteitsmanagement: • opvolging 
van wetgeving • beheer van productspecifi caties en -tracering • personeelsopleiding
• begeleiding van interne en externe audits • kalibratie van machines en meettoestellen 
• samenwerking met kwaliteitscontroller op de werkvloer • onderzoeken en structureel 
oplossen van klachten • rechtstreekse rapportage aan de bedrijfsleiding.

Profi el: • leergierig bachelor of ingenieur • kennis biochemie en affi niteit met voeding 
 daadkrachtig decision maker • pragmatisch persoon met commerciële feeling.

Aanbod: • een veelzijdige functie met een brede autonomie • een KMO met een no-
nonsense teamspririt • een nichebedrijf met een sterk groeipotentieel • uitstekend 

salarispakket te bespreken.

Job in Haaltert|

Lokaal bestuur Haaltert zoekt

Administratief hoofdmedewerker 
Burgerzaken C4-C5

Je zorgt voor de uitvoering en opvolging van wetgeving, 
reglementen, briefwisseling en dossiers. Je denkt mee 
en adviseert de clustermanager en het beleid op vlak van 
burgerzaken.
Solliciteer ten laatste op 20 oktober 

Deskundige Personeel en Secretariaat 
B1-B3
Je staat in voor de voorbereiding en verwerking van het 
besluitvormingsproces van de bestuursorganen. Daarnaast 
bouw je mee aan een modern en motiverend personeelsbeleid. 
Je werkt nauwkeurig, en kan zelfstandig en discreet dossiers 
verwerken. Voor Personeel en Secretariaat werk je mee aan 
een boeiend digitaliseringsverhaal.
Solliciteer ten laatste op 20 oktober 

Teamcoördinator Omgeving A1-A3
Onder leiding van de clustermanager Ruimte coördineer je, 
en volg je de werking van team Omgeving op. Je coacht je 
medewerkers en zorgt zo voor een optimale dienstverlening 
met een gemotiveerd en competent team. Je adviseert en 
coördineert projecten van team Omgeving.
Solliciteer ten laatste op 23 november

Clustermanager Beleids- en   
Organisatiebeheer A4a-A4b
Je coördineert de beleidsondersteunende diensten en stuurt 
je teams aan. Je maakt deel uit van het managementteam 
en werkt zo mee aan de verdere ontwikkeling van de cluster 
Beleids- en Organisatiebeheer en het lokaal bestuur.
Solliciteer ten laatste op 23 november 

Interesse ? www.haaltert.be/vacatures

Verdonck
Professional Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.
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