
Onze klant is een toon-
aangevende onderneming
met een geconsolideerde
omzet van meer dan 300 
miljoen euro. De histori-
sche succesvolle projecten 
maken van deze onder-
neming een gevestigde 
waarde in de Belgische 
markt. Deze professionele
toporganisatie in het 
centrum van Brussel is 
op zoek naar een (m/v):

ACCOUNTANT – FINANCIAL OFFICER
 FUNCTIE: 

• Je zorgt voor een effi  ciënte en correcte verwerking en opvolging van A tot Z.
• Je biedt administrati eve ondersteuning in de boekhouding.
• Je staat garant voor de controle van de facturati e en de btw-aangift e.
• Je bent verantwoordelijk voor de boekhouding, het opstellen van de jaarrekening en de tussenti jdse resultaten en de rapportering.
• Je bent allround fi nancieel/technisch/operati oneel voor diverse bedrijven.
• Je rapporteert rechtstreeks aan de CFO.

 PROFIEL: 
• Je bent minstens in het bezit van een bachelordiploma in een economische richti ng (Handelsingenieur, TEW, Accountancy, Fiscaliteit...).
• Je hebt min. 4 jaar ervaring (junior) of max. 20 jaar ervaring (senior) in een soortgelijke functi e.
• Je hanteert een nauwkeurige werkwijze binnen de polyvalente taken.
• Je beschikt over uitstekende analyti sche vaardigheden, maar bent pragmati sch, kriti sch en integer in jouw aanpak.
• Je denkt, doet en realiseert een toegevoegde waarde.
• Je bent een enthousiaste teamspeler die graag ondersteunende taken op zich neemt.
• Je beheerst perfect het Nederlands en het Engels, en bent vlot Franstalig.
• Je woont in een straal van max. 30 km rond het centrum van Brussel.

 AANBOD: 
• Een sterk groeiende onderneming met internationaal perspectief.
• Een bedrijf dat gekenmerkt wordt door een straightf orward, ‘believe en achieve’- mentaliteit, langetermijninvesteringen en toprentabiliteit.
• Een uitstekend salarispakket met alle bijhorende voordelen en reële doorgroeimogelijkheden.
• Home office (alle mogelijkheden liggen open/zijn bespreekbaar).

INTERESSE? Stuur je cv met moti vati e naar info@ago.be. Meer info nodig? Bel naar +32 (0)2 511 20 00.

Deze vacature vind je ook op www.ago.be. Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van jouw kandidatuur. 
De selecti e gebeurt in exclusieve samenwerking met AGO Internati onal.VG
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SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

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

Adjunct
Financieel Directeur

Operationeel
Risk Controller

Diplomavoorwaarden:
een masterdiploma of diploma van universitair on-
derwijs of diploma van hoger onderwijs van 2 cycli dat 
gelijkgesteld werd met universitair onderwijs, én:
 - ofwel min. 4 j ervaring hebben in de vrijetijdssector;
 -  ofwel min. 4 j ervaring hebben in een leidinggeven-

de functie.

Ben je geslaagd? Dan word je opgenomen in de werf-
reserve met een geldigheidsduur van 1 jaar, maximum 
verlengbaar met 2 jaar. 

Interesse? Solliciteer! 
›  Digitaal: www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of 

sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be; 
›  Brief: college van burgemeester en schepenen, 

Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw of tegen 
ontvangstbewijs op de dienst Onthaal. 

Vergeet geen motivatiebrief of kopie van je diploma op 
te laden of mee te sturen.
Op 30 november 2021 sluiten we deze vacature af. 

Meer informatie over deze functie, de voorwaarden en 
ons aanbod vind je op de website www.sint-pieters-
leeuw.be/vacatures of kan je opvragen personeels-
dienst@sint-pieters-leeuw.be

VRIJETIJDSCOÖRDINATOR
A4a-A4b niveau – voltijds –  statutair verband

Chubb Security Systems BV is gespecialiseerd in het 
plaatsen en onderhouden van elektronische beveiliging zoals 
alarmsystemen voor inbraak, toegangscontrole, parlofonie, 
camerabewaking, branddetectie – en blussing.
Binnen onze organisatie zijn we op zoek naar enthousiaste 
medewerkers om het Technische Team van de afdeling 
Security te versterken:

INSTALLATIE/SERVICE TECHNIEKER(S) 
Jobinhoud:
•  Plaatsen en onderhouden van elektronische beveiliging, 

specifiek inbraakbeveiliging.
•  Plaatsen en onderhouden van toegangscontrole, camera-

bewaking.
•  Als technieker draait u mee in een wachtregeling voor 

dringende interventies.

Wat verwachten we?
•  Ervaring in de beveiligingssector is een pluspunt, 
•  U bent in het bezit van een rijbewijs type B
•  Talenkennis: tweetalig Nederlands/Frans
•  U bent een dynamische, contactvaardige en leergierige 

persoon
•  U bent servicegericht en heeft zin voor initiatief
•  U kan zowel autonoom werken als in teamverband
•  U bent stressbestendig, flexibel, nauwkeurig
•  Diploma Elektronica of elektriciteit 
•  Attest “Beveiliging-wetgeving” is een pluspunt (voordien 

“Tobback-wetgeving”)
• Certificaat VCA is een pluspunt

Wat bieden we? Voltijdse, afwisselende en boeiende functie binnen een internationale en dynamische werksfeer. Competitief 
salaris en extralegale voordelen in overeenstemming met kennis en ervaring. Interesse? Stuur een mail naar hr@chubb.be

Is een ingenieur ook een manager?

Of het nu een MBA is of een leiderschapstraining vanuit de 
werkgever. Heel wat ingenieurs volgen na hun studies een 
managementopleiding. “Ingenieurs worden geassocieerd met 
techniek, maar dit betekent niet dat er geen associatie is met 
management”, stelt Nancy Vercammen, algemeen directeur 
van ingenieursfederatie ie-net.
Zelf denkt ze niet dat een ingenieur vandaag meer nood 
heeft aan managementvaardigheden dan vroeger. “Al blijkt 
zo’n voortgezette opleiding in de praktijk vaak nuttig. Maar 
het is onmogelijk om dit allemaal in het curriculum van de 

ingenieursopleiding te voorzien. En niet elke ingenieur heeft 
hier behoefte aan.”
Het diploma van een ingenieur biedt, volgens haar, een waaier 
aan jobmogelijkheden. “Het soort functie is bepalend of een 
ingenieur nood heeft aan managementvaardigheden: een lei-
dinggevende functie, managementfunctie of technische func-
tie”, aldus Vercammen, die met ie-net zelf ook jaarlijks een ‘van 
ingenieur tot manager’-opleiding aanbiedt. “Deze cursus is 
modulair opgebouwd zodat ingenieurs zich ook enkel kunnen 
inschrijven voor de modules waaraan ze nood hebben.”  (WiVi)

Een afgestudeerde ingenieur die een managementopleiding volgt: het komt vaak voor. 
“Uiteindelijk komen ingenieurs vaak in leidinggevende functies terecht.”

Deze week: extra jobs 
in techniek & engineering

TECHNIEK &
ENGINEERING

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

Volgende week in Jobat:
werken in een labo   



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

Ben je gepassioneerd door deze functie?
Voor de volledige functiebeschrijving en een snelle behandeling van je 
kandidatuur reageer je via www.auli.be. 

Om de groei van ons bedrijf mee te ondersteunen, zijn we op zoek naar een:

Je stuurt een operationele afdeling aan binnen 24+. Je bewaakt de operationele doelstellingen 
en zorgt ervoor dat ze door jouw teams behaald worden.

• Spil� guur tussen klant, operaties en medewerkers
• Proactief en oplossingsgericht
• Sterk in het objectiveren van dagelijkse operaties tot op budget en � nancieel niveau
• Installeert graag een cultuur van continue verandering en optimalisatie
• Bedreven in het coachen en motiveren

24+ is gevestigd te Berchem (Antwerpen) en is een joint 
venture van KBC en VAB Groep.
Wij zijn het Customer Care Center van KBC. We staan 
in voor een brede waaier aan klantencontacten 
van niet-commerciële aard voor KBC: we bieden 
gebruikersondersteuning, administratieve en technische 
ondersteuning aan klanten, kantoormedewerkers, 
verzekeringsagenten en medewerkers van KBC Live. In 
al deze communicatie staat steeds de kwaliteit van de 
interacties centraal. Bij zowel interne als externe contacten 
is het ons doel om een positief gevoel achter te laten en zo bij 
te dragen aan het sterke imago van de producten en diensten 
van KBC. Deze klantbeleving is wat we onze plusfactor 
noemen! 

Ga zeker eens een kijkje nemen op onze Instagram- en 
Facebookpagina.

SERVICE DELIVERY MANAGER (Ref. 2021/2056)

STERK IN HET OBJECTIVEREN VAN DE DAGELIJKSE OPERATIES

‘Wij’ zijn VERA, een autonoom provinciebedrijf met zo’n 55 toffe en 
enthousiaste medewerkers. Samen ondersteunen we de gemeenten, 
OCMW’s, politie- en brandweerzones en publieke organisaties in heel 
Vlaams-Brabant bij ICT, digitalisering en e-government. Ons kantoor is 
gelegen in de mooie Remytoren in Wijgmaal.

Zin om erin te vliegen als  

Krijg je een boost van samenwerken?
Geloof je in duurzame digitalisering?
Wil je het verschil maken voor lokale overheden?

3 x check? Dan hebben wij de job die jij zoekt …

IT-beheerder
Projectcoördinator Technologie & Infrastructuur
Data Protection Officer (DPO)
2 Relatiebeheerders/Business Developers
Manager Business & Samenwerking
Manager Interne Organisatie
Beleidsadviseur
Surf dan snel naar www.vera.be/vacatures.
Solliciteren kan t.e.m. dinsdag 2 november 2021.

28 oktober 2021

Schrijf je nu gratis in 

op jobfairbrussels.be

Scan me en ontvang je gratis toegangsticket

VIRTUEEL JOB-EVENT

13:00 - 19:00

“Wij zijn op zoek naar een nieuwe 
leidinggevende die ons team in het 
zwembad wil versterken, motiveren 
en naar een hoger niveau tillen.”

MYRIAM ONS, 
MEDEWERKER ZWEMBAD

Wij zoeken voor het gemeentelijk zwembad “het Begijntjesbad”:

Op zoek naar 
een job met pit?

MYRIAM ONS, MYRIAM ONS, 
MEDEWERKER ZWEMBAD
MYRIAM ONS, 
MEDEWERKER ZWEMBAD

www.overijse.be/jobs

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst 
op 02 785 33 44 of via personeelsdienst@overijse.be. 

Redder worden, maar niet het juiste diploma? 
Wij zorgen gratis voor je opleiding.  

Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi elbeschrijving, de 
voorwaarden en de selectie procedure op www.overijse.be/jobs. 
Solliciteren kan tot en met 3 november 2021.

• een zwembadmanager 
Je organiseert en coördineert de werking 
van het zwembad en geeft leiding aan de 
zwembadmedewerkers.

• een teamcoach 
Je geeft leiding aan jouw team en bent medeverantwoor-
delijk voor de dagelijkse werking van het zwembad. 

SYSTEM THINKING IN A WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPTIONS

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

Adjunct
Financieel Directeur

Operationeel
Risk Controller



Een passie voor techniek. Een hart voor veiligheid. 
Word Alarmtechnieker bij G4S.

Scan de QR code of
solliciteer via werkenbijg4s.be

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE

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

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?

De dienst Biotechniek van het AZ Jan Portaels 
is op zoek naar een 

BIOTECHNICUS
De dienst Biotechniek heeft als taak de medische apparatuur (beademingsapparatuur, infuus- en spuitpompen, 
patiëntenmonitoring, defibrillatoren, ECG toestellen,…) te herstellen en preventief te onderhouden, in eigen beheer  
of via externe partners. Je komt terecht in een hecht team van 2 collega-techniekers en diensthoofd, waar open 
communicatie cruciaal is. 
Samen met 2 collega’s ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele werking van de dienst, de nodige  
controles en het preventief/systematisch onderhoud van de medische apparatuur volgens de geldende procedures. 
Je voert herstellingen uit van de medische apparatuur. 
Je gaat over tot de uitvoering van herstellingen van de medische apparatuur volgens de geldende procedures.

Interesse of vragen?
Meer info vind je terug op onze jobsite via: jobs.azjp.be of via volgende QR code: 

Interesse of vragen: Contacteer Sophie Ververken, Verantwoordelijke Talent Management, 
via sophie.ververken@azjanportaels.be 
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