
DE TOEKOMST 
WAAIT HET 
KRACHTIGST 
IN LIMBURG.

 Limburg staat voor grote uitdagingen, 
daar hebben we jou bĳ  nodig:

Junior Projectmanager
(m/v/x – voltijds)

Als Junior Projectmanager word je mee ondergedompeld in een boeiende 
en innovatieve omgeving. Je krijgt de gelegenheid om te proeven van 
uiteenlopende sectoren en een vernieuwende en duurzame economie. 

Als starter word je mee betrokken in projecten rond de ontwikkeling 
van nieuwe bedrijventerreinen, innovatieve campussen en ruimtelijke 
masterplannen. De focus ligt steeds op digitalisering en verduurzaming. 

Samen met bedrijven en lokale overheden bundel je verschillende ideeën 
tot een gedeelde ambitie. Je werkt hiervoor samen met collega’s met 
uiteenlopende kennis en ervaringen in continu wisselende teams.

www.pomlimburg.be/jobs 

De vriendelijkste plek 
om te werken, ondernemen, 
innoveren en excelleren.

Solliciteren 
kan tot 

7 november 
2021. 

Het POM-team werkt aan innovatieve projecten die Limburg digitaler, 
koolstof armer en schaalbaarder maken. POM connecteert hiervoor 
ondernemingen, werknemers, lokale besturen, kennis instellingen en 
het middenveld.  Bij POM Limburg maak jij het verschil als:

Junior 
Projectmanager 
Koolstofarme 
Economie
(m/v/x – voltijds)

Je werkt mee aan verschillende 
projecten in de sectoren 
Bouw, Energie, Creatieve en 
Circulaire Economie. Je denkt 
mee over hoe we de Limburgse 
kunststoffensector circulair 
kunnen maken. 

Als starter word je mee betrokken 
bij projecten waarmee we groene 
waterstof een plaats geven in het 
Limburgse energielandschap. Je 
realiseert acties zodat bedrijven 
afval valoriseren tot nieuwe 
grondstoffen. Jouw rol bestaat uit 
een mix van strategische reflectie 
en operationele uitvoering zodat 
Limburgse bedrijven zich kunnen 
onderscheiden op vlak van 
duurzaamheid.

Junior 
Communicatiemedewerker
(m/v/x – voltijds)

Als lid van het communicatieteam ga je mee de uitdaging aan om te 
communiceren over de boeiende POM-projecten, die de economie 
digitaler en duurzamer maken. Dit via social media, digitale nieuws-
brieven, een magazine, onze website, brochures en via de pers. 
De uitdaging bestaat erin om de complexe economische materie 
te vertalen naar vlot leesbare en bondige boodschapen.

Je zorgt vooral voor het voorbereidend werk: verzamelen van 
input, content creëren in functie van het kanaal en opvolging van 
onze leveranciers. Je bereidt socialmediaposts voor, werkt digitale 
nieuwsbrieven uit en schrijft persberichten. Samen met je collega’s
 denk je mee na over hoe we willen communiceren en detecteer je
 intern de communicatieopportuniteiten.

Draag jij graag bij aan de verdere 
econo mische ontwikkeling van de 
provincie Limburg? Schrikt een functie 
met veel autonomie, afwisseling en 
impact op de regio jou niet af? 
Dan ben jij de persoon die we zoeken.

Meer over ons en je toekomst weten? www.motrac.be
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WE HEBBEN EEN MATCH ALS …

> je gepassioneerd bent door techniek en mechaniek.
> je van variatie houdt en probleemloos voor verschillende klanten werkt.
> je jouw opdrachten zelfstandig aanpakt, mét oog voor kwaliteit en detail.

SOLLICITEREN IS EEN PRIMA IDEE, WANT …

> je werkt dicht bij huis, bij verschillende regionale klanten.
> je krijgt al jouw parts en materialen ’s nachts in je camionette geleverd, 

geen over-en-weer gerij dus!
> we bieden je een interessant salarispakket incl. dagvergoeding, 

ADV-dagen, ecocheques, en een hospitalisatie- en groepsverzekering.

VOEL JE JE GEROEPEN? LAAT VAN JE HOREN!

Je hebt techniek in de vingers, en je wil altijd beter worden in je vak. Al eens 
aan een job bij Motrac gedacht? Wij zijn de exclusieve verdeler van Linde, 
een Duits A-merk van hef- en magazijntrucks. Echte toptoestellen dus, bij een 
topwerkgever. En met jou erbij wordt het nóg beter! Wij zoeken enthousiaste:

SERVICE TECHNIEKERS

Werk met 
‘n A-MERK en 
word een 
A-TECHNIEKER !

Stuur je motivatie en cv naar jobs@motrac.be
of bel ons op 03 360 11 40. Tot gauw!

GEMOTIVEERDE PROJECTLEIDER / 
TECHNISCH BEDIENDE HVAC

PROFIEL
•  Je hebt bij voorkeur een bachelor elektromechanica / bouw 

of gelijkwaardig door ervaring;
• Je hebt relevante ervaring in of affiniteit met de installatiesector; 
•  Je hebt een goede technische kennis van en uitgebreide 

interesse in HVAC en/of sanitair;
•  Je bent een enthousiaste teamplayer met zin voor initiatief en 

verantwoordelijkheid;
• Je bent betrouwbaar en hebt een positieve mindset.
TAKEN
•  Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en opvolgen 

van diverse projecten in Limburg, Antwerpen en Vlaams- 
Brabant;

• Je stuurt diverse ploegen monteurs en onderaannemers aan; 
•  Je bent het aanspreekpunt tussen de opdrachtgever en alle 

betrokken partijen.
AANBOD 
• Bediendencontract van onbepaalde duur; 
• Correct en aantrekkelijk maandloon;
• Groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques;
• Bedrijfswagen, tablet/laptop & GSM;
• Aangename, familiale werkomgeving met toffe collega’s. 

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Mail jouw motivatie en curriculum vitae naar 

administratie@huygenvanende.be.

BV Verwarming Huygen & Van Ende
Industrielaan 5 a | 3590 DIEPENBEEK | T 011 33 17 99 

www.huygenvanende.be

Deze week: extra jobs 
in techniek & engineering

TECHNIEK &
ENGINEERING

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

Volgende week in Jobat:
werken in een labo





De kennismaking
Met meer dan een miljoen mannen 
en vrouwen die haar vertrouwen 
schenken en haar waarden 
delen, is Ethias vandaag de 4de 
verzekeringsonderneming van het 
land en de favoriete verzekeraar 
van de Belgen. Vanuit haar sociale, 
maatschappelijke en ecologische 
bezorgdheid onderscheidt deze 
onderneming zich sinds haar 
oprichting door een streven naar en 
vermogen tot duurzame innovatie. 
De onderneming, opgericht in 1919 
vanuit de mutualistische gedachte, 
is vandaag een groep waarvan het 
aandeelhouderschap bestaat uit de 
Federale Staat, het Waals Gewest, het 
Vlaams Gewest en EthiasCo. Om te 
kunnen blijven inspelen op de noden 
van de klant, zijn ze op zoek naar een: 

 www.ethias.be

CUSTOMER JOURNEY EXPERT
Afdeling Marketing & Digital

De uitdaging: • Je duikt samen met de data expert in de analytics om op basis van objectieve 
bevindingen de juiste acties te formuleren • Je kan een ideale mediamix samenstellen om de 
juiste doelgroep te bereiken • Je analyseert en optimaliseert de verschillende onlinekanalen 
om beter in te spelen op de klantenbehoeften • Je bent innovatief, zoekt proactief naar nieuwe 
manieren om de klant te bereiken en vertaalt deze inzichten naar doelgroepgerichte campagnes 
• Je tekent de journeys van dit plan uit en verdedigt ze bij het management • Je rapporteert 
maandelijks aan de volledige marketingafdeling  • Je beheert optimaal je budget om de 
businessdoelstellingen te bereiken • Je werkt nauw samen met je team en met verschillende 
stakeholders binnen Ethias zoals data specialisten, webmasters, UX designers … 

De perfecte match: • Je hebt een uitgesproken interesse in digitale marketing en gaat steeds 
op zoek naar vernieuwing • Je werkt analytisch en projectmatig • Teamspirit, verantwoorde lijk-
heidszin en autonomie staan vooraan in je woordenboek • Het uitwerken van een commerciële 
strategie is je niet vreemd • Je werkt deeltijds vanuit Luik en beheerst daarom zowel het 
Nederlands als het Frans  

Het aanbod: • Je komt terecht in een aangename, warme organisatiecultuur • Je kan rekenen 
op een marktconform salaris met extralegale voordelen en een uitstekende work-lifebalans 
dankzij glijdende werkuren en thuiswerk 

Meer info? Contacteer Heidi Moris via 011 36 10 76 www.motmansenpartners.be     
Klaar om te groeien? Solliciteer online op www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking

Studio LST in Maaseik is een 
multidisciplinair studiebureau dat 
overheden, projectontwikkelaars, 
architecten en bouwheren helpt 
bij de realisatie van projecten in 
de open ruimte. Dit voor de 
private en de publieke ruimte, 
landschappen, infrastructuur en 
mobiliteit. Zo vinden zij de balans 
tussen duurzaamheid, biodiversiteit 
en economische rendabiliteit op 
verschillende domeinen: wonen, 
werken, leren, zorgen, recreatie … 
We zijn voor hen op zoek naar een: 

 www.studio-lst.be

PROJECTMANAGER
Landschap en infrastructuur

De uitdaging: • Projectverantwoordelijke m.b.t. de inrichting van de open ruimte 
(recreatiegebieden, woon-, werk- en schoolomgevingen …) • Je vertaalt ruimtelijke 
ontwerpen naar uitvoeringsplannen • Je volgt de projecten op inzake ontwerpdetails, 
bestekken, meetstaten, omgevingsvergunningen, enz. • Je staat in voor de wer� egeleiding, 
controle van de vorderingsstaten en oplevering van de projecten • Je bent dé technische 
sparringpartner van het creatieve team • Je verzorgt de contacten met gemeentebesturen en 
overheidsinstanties • Je bent verantwoordelijk voor het fi nancieel beheer van je projecten

De perfecte match: • Industrieel/bouwkundig ingenieur of landschapsarchitect met 
minimaal 5 jaar relevante werkervaring • A�  niteit met wegenbouw en infrastructuur is een 
must • Ervaring met het coachend en motiverend aansturen van een team van 
projectmedewerkers en ontwerpers • Hands-on entrepreneur met een commerciële 
ingesteldheid • Je bent technisch aangelegd en hebt ervaring met projectleiding en 
-opvolging

Het aanbod: • Een bedrijf met een ambitieus groeiplan waar jij jouw loopbaan mee in handen 
neemt door ideeën om te zetten in werkbare projecten die het verschil maken • Interessant 
salaris met verschillende extralegale voordelen (bedrijfswagen, gsm, groepsverzekering, 
hospitalisatieverzekering …) • Mogelijkheid om fi nancieel te participeren en door te groeien tot 
medebestuurder

Meer info? Contacteer Marc Janssen via 011 36 10 79 www.motmansenpartners.be     
Klaar om te groeien? Solliciteer online op www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
De notaris is een onpartijdige 
en onafhankelijke raadgever 
en vertrouwenspersoon. Je 
kan bij de notaris terecht voor 
deskundig en persoonlijk advies 
over je privé- en professioneel 
leven: bij het oprichten van een 
onderneming, bij het plannen 
van je nalatenschap, wanneer je 
trouwt … 

Voor notaris Dirk Seresia in Pelt 
zijn we op zoek naar:

 www.seresia.be

JURIST
Master in de rechten en/of in het notariaat
De uitdaging: • Je behandelt notariële dossiers in alle domeinen waarin het notariaat 
actief is, zodat je een brede kijk krijgt op de talrijke vragen van cliënten • Tot jouw 
takenpakket behoren: vennootschapsakten, successieplanning, basisakten, 
schenkingen, gerechtelijke dossiers, verkoop- en kredietakten • Je behandelt deze 
dossiers van bij de eerste bespreking tot de ondertekening en fi nanciële afhandeling

De perfecte match: • Je behaalde het diploma van master in de rechten en/of master 
in het notariaat • Je werkt nauwgezet en kunt het recht vertalen in gewone mensentaal 
• Bovendien ben je bereid om bij te scholen en bepaalde thema’s uit te diepen • Je 
houdt ervan om complexe situaties te ontleden en creatief, met de bouwstenen van het 
recht, te komen tot heldere oplossingen die zekerheid bieden • Je bent een gedreven 
en gemotiveerde team speler met leidinggevende capaciteiten en zin voor initiatief en 
verantwoordelijkheid • Je bewaart altijd je kalmte en bent stressbestendig • Je kan 
luisteren en je inleven in de zorg en vraag van de cliënt

Het aanbod: • Je komt terecht in een team waarin samenspel belangrijk is en 
iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt • De cliënt met zijn vraag staat centraal: 
cliëntvriendelijkheid wordt hoog in het vaandel gedragen

Klaar om te groeien?
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar Notaris Dirk Seresia, 
J. De Vriendtstraat 23, 3900 Pelt of mail naar dirk.seresia@belnot.be.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

www.motmansenpartners.be  



POLYVISION CORPORATION, met hoofd-
kantoor in Atlanta, is wereldleider in de 
productie van dun geëmailleerd plaat-
staal of CeramicSteel. De vestiging van 
POLYVISION in Genk is de centrale 
productie  plant vanwaar geëxporteerd 
wordt naar meer dan 65 landen wereld-
wijd. Het eindproduct is uitzonder lijk 
duurzaam, brandveilig en onderhouds-
vriendelijk. Daarom is het bruikbaar voor 
een brede waaier van toepassingen. Het 
ge ëmailleerde plaatstaal wordt verwerkt 
tot schrijf borden, communicatieproducten 
voor in de kantooromgeving of als wand-
bekleding op openbare plaatsen 
(verfraaiing van tunnels, metro’s, 
ziekenhuizen ...).

Wat heeft POLYVISION u concreet te bieden?

Internationale 
contacten

Flexibele werk-
regeling/compe-
titieve voordelen 

Opleiding 
on the job

Collegiale 
werkomgeving

Financieel 
gezonde groep

Customer Service O�  cer
Meertalig

Process Engineer
R&D

Functie en verantwoordelijkhedenFunctie en verantwoordelijkheden
1. Kritisch voorbereiden en invoeren van de bestellingen in het ERP-

systeem
2. Afstemmen van de orders met de interne afdelingen (productie-

planning, werkvoorbereiding, logistiek) en opvolgen van de status
3. Zorg dragen voor alle communicatie naar de klant 

(vnl. architecten, bouwpromotoren, dealers kantoorinrichting ...)
4. Instaan voor klachtenbehandeling op het vlak van probleem-

oplossing en dossierregistratie 

1. Analyseren van de productie-efficiëntie
2. Onderzoeken van optimaliseringen op het vlak van manufacturing, 

verpakking, automatisering ...
3. Formuleren van verbetervoorstellen en uitwerken in actieplannen
4. Projectmatig implementeren van verbeteringen op de werkvloer 
5. Opstellen, rapporteren en monitoren van KPI’s 

Bachelorniveau 
met enkele 

jaren ervaring 
in productie-

omgeving

Ba/Ing Chemie 
of Mechanica

Om de groeiende afdelingen te versterken, zijn wij op zoek naar 2 gedreven medewerkers die over de afdelingen heen hun steentje bijdragen:

Gewenste kwalifi catiesGewenste kwalifi caties

Goede kennis Duits, 
Frans en Engels 

Ruimtelijk/
technisch inzicht

Vloeiend Engels in 
woord en schrift

Ervaring met 
projectmatig werken

Onder-
nemend MeedenkenNieuwsgierig Ownership Anticiperen Leergierig 

www.polyvision.com

135 medewerkers

Genk

35 miljoen euro omzet

1971

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15 tijdens de kantooruren
en op werkdagen tussen 19 en 20 u. of op zondag tussen 19 en 21 u.

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be

Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

VELDEMAN GROUP is topspecialist in de ontwik-
keling, productie en distributie van hoogwaardi-
ge slaapsystemen, die zowel onder de eigen 
merknaam Velda als voor private labels de brede 
vraag naar slaapcomfort beantwoorden. Daar-
naast produceert VELDEMAN op ambachtelijke 
wijze luxe zitmeubelen en worden zelfs totale 
projectinrichtingen voor bedrijven en hotels aan-
geboden. Met de huidige export naar 17 landen is 
het internationale succes van VELDEMAN nog 
niet toe aan een hoogtepunt, want ook in het 
Verre Oosten en China zijn de eerste stappen 
gezet. Duurzaamheid is de rode draad in het 
ondernemerschap van deze groep. Niet alleen is 
het productieproces gebaseerd op ecologische 
en circulaire principes, ook in menselijke relaties 
geldt de duurzaamheidsgedachte door het stre-
ven naar langetermijnrelaties. Dat VELDEMAN
terecht ook innovatief genoemd wordt, blijkt uit 
de realisaties van de eigen R&D-afdeling, zoals 
de recente circulaire vel_you-collectie.

www.veldeman.com

± 500 werknemers 

Prijzen in innovatie 
en sustainability

± 100 mio omzet

Oudsbergen, sites in 
Frankrijk en Polen

1954

Wat heeft VELDEMAN u concreet te bieden?

Toekomstgerichte 
functies met
verantwoordelijkheid

Interessante 
verlof-
regeling

Bedrijf in 
expansie

Familiale 
contacten, 
lage drempels

Reële 
doorgroei-
mogelijkheden

PurchaserQuality Coordinator
Functie en verantwoordelijkhedenFunctie en verantwoordelijkheden

1. Aankopen van grondstoffen in functie van het productieproces 
(make to order) 

2. Inplannen van de orders, opstellen van het beladingsplan, per 
regio of account

3. Afstemmen van de haalbaarheid van levertermijnen met de 
productieverantwoordelijken 

4. Communiceren met de klant en chauffeurs over de 
leveringsstatus

5. Zorg dragen voor de administratieve opvolging in het 
geïntegreerd planningssysteem 

1. Analyseren van klantenklachten, opzetten en opvolgen van 
actieplannen

2. Verbeteren van de klantenservice en aanpakken van pijnpunten 
(bv. hulplijnen naar winkels, online-tools ...)

3. Organiseren van steekproefsgewijze (ingangs)controles, hierover 
communiceren en bij afwijkingen corrigeren

4. Meewerken aan productontwikkeling en testing
5.  Instaan voor communicatie naar klanten en samenwerken met 

verschillende interne afdelingen (productie, sales, customer 
service ...)

Bachelor-
niveau

Bachelor-
niveau

Affi niteit met 
techniek

Ervaring in productieomgeving
en met customer service

Enkele jaren ervaring in aankoop, 
planning, logistiek

Momenteel zoeken wij voor Veldeman Group:

Gewenste kwalifi catiesGewenste kwalifi caties

Engels is een 
must, Duits 
is een plus

Goede 
kennis 
Frans

Kwaliteits  -
management-

systemen

Stress-
bestendig

Oplossings-  
en klant-
gericht

Onderhande-
lingsvaardig

Analytisch
en initiatief- 

nemend

Oplossings-
gericht

Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op 089 30 55 14 of 0475 23 50 15 tijdens de kantooruren
en op werkdagen tussen 19 en 20 u. of op zondag tussen 19 en 21 u.

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be

Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Herk-de-Stad is een gezellige historische stad gelegen in het groen.  
Om een optimale dienstverlening voor de ruim 12.000 inwoners te kunnen 
garanderen, is het stadsbestuur op zoek naar gemotiveerde medewerkers.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? 

DESKUNDIGE BOEKHOUDEN
Voltijds (38/38) - contract onbepaalde duur - niveau B
Functie: • Onder leiding van de financieel directeur sta je mee in voor het beheer van 
de boekhouding van gemeente, OCMW en AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) Herk-de-
Stad • Je bent mee verantwoordelijk voor het debiteuren- en crediteurenbeheer • Je levert 
ondersteuning bij het kasbeheer en de opmaak en afsluiting van de jaarrekening • Je maakt 
gebruik van de specifieke informaticatoepassingen van de dienst financiën en gaat vlot mee in 
de digitalisering van de processen • Bij afwezigheid van je collega’s ben je verantwoordelijk voor 
de continuïteit van de werking van de dienst

Profiel: • Je hebt minimaal een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of 
gelijkgesteld), bij voorkeur accountancy/boekhouden • Je hebt de nodige kennis van 
boekhouding en de toepasselijke wetgevingen • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband 
werken • Je stelt je loyaal op ten aanzien van de organisatie en handelt ernaar in de praktijk  
• Je neemt verantwoordelijkheid, bent stressbestendig en discreet

MEDEWERKER SECRETARIAAT
Voltijds (38/38) - contract onbepaalde duur - niveau C
Functie: • Onder leiding van de algemeen directeur en samen met je collega sta je in voor een 
efficiënte en correcte werking van de stedelijke administratie • Je verzorgt de briefwisseling 
(postregistratiesysteem) • Je bereidt de beleidsbeslissingen van de beleidsorganen van 
gemeente en OCMW voor verwerkt ze (notulenbeheer) • Je informeert en communiceert op een 
klantvriendelijke manier • Je stelt verslagen op en klasseert ze • Je bouwt deskundigheid op

Profiel: • Je hebt minimaal een diploma secundair onderwijs of gelijkgesteld • Je bent een 
organisatorisch talent dat vlot kan samenwerken • Je werkt zelfstandig en nauwkeurig, bent 
stressbestendig en discreet • Je bent enthousiast, loyaal en staat open voor verandering • Je 
kent de meest courante informaticatoepassingen • Je bent op de hoogte van de regelgeving 
decreet lokaal bestuur, openbaarheid van bestuur en archiefwet of bent bereid deze kennis snel 
te verwerven

Voor meer info over deze functies, surf naar www.herk-de-stad.be/vacatures 
of contacteer de personeelsdienst via 013 78 09 56 of personeel@herk-de-stad.be. 

Aanbod voor deze functies: • Uitdagende job met opleidingsmogelijkheden en groeikansen 
• Een omgeving waarin sterk wordt ingezet op groepsvorming en een goede werksfeer  
• Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen, uit de privésector indien 
relevant • Uitgebreide en flexibele vakantieregeling, tijds- en plaatsonafhankelijk werken 
volgens afspraken binnen de afdeling • Extralegale voordelen zoals maaltijd- en ecocheques, 
hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, Pluspas en tweede pensioenpijler van 3% • Aanleg 
werfreserve.

Interesse? Stuur je motivatiebrief - met cv en kopie van het gevraagde diploma - naar het 
college van burgemeester en schepenen, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad of mail naar 
secretariaat@herk-de-stad.be (vraag ontvangstbevestiging). Je kan je kandidatuur indienen 
tot 3 november 2021. Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.



Gezocht: M/V/X die collega’s op één zet
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:

DESKUNDIGE PERSONEEL
Graad Bv – voltijds – contractueel – onbepaalde duur

Profiel  Als deskundige personeel speel je een verbindende rol 
binnen onze organisatie. Je staat personeel en leidinggevenden 
bij in HR-gerichte thema’s. Samen met je collega’s spring je 
enthousiast mee in ons personeelsbeleid, waarbij je sterk 
investeert in de groei van onze collega’s van stad en OCMW 
Bilzen. 
Voorwaarden Je bent in het bezit van een functie gericht 

bachelordiploma of een algemeen bachelor diploma met 
minstens 4 jaar functie relevante ervaring. 
Loon   Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante ervaring 

en anciënniteit) tussen 2.509,94 en 4.229,17 euro, aangevuld 
met extralegale voordelen.

Solliciteren kan tot uiterlijk 25 oktober 2021 door je sollicitatiebrief, 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. Raadpleeg de 
volledige functiekaart op www.bilzen.be.

ADMINISTRATIEF  
MEDEWERKER PERSONEEL

Graad Cv – voltijds – contractueel – onbepaalde duur

Profiel Met een dynamische houding werk je mee aan de verwerking 
van de personeels- en loonadministratie. Je bent gemotiveerd om je in 
te werken in de sociale wetgeving van een lokaal bestuur en werkt actief 
mee aan de algemene en projectwerking van de personeelsdienst. Je 
komt terecht in een team van 8 medewerkers waarbij je de ruimte krijgt 
om jezelf te ontwikkelen en te specialiseren in een bepaald personeels-
pakket. 
Voorwaarden  Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs. 

Kennis over sociale wet geving zal in de selectieproeven bevraagd worden. 
Loon Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante 

ervaring en anciënniteit) tussen 1.965,87 en 3.598,06 
euro, aangevuld met extralegale voordelen.

Bekijk onze vacatures op 
www.pxl.be/jobs

Hogeschool PXL  
heeft volgende vacatures voor (m/v/x):

 
POLYVALENT KEUKENMEDEWERKER

LECTOR PROJECTEN MUZIEKMANAGEMENT

ONDERSTEUNER/ONTHAALMEDEWERKER  
STUDENTENADMINISTRATIE EN ONTHAAL

DIRECTIE-ASSISTENT ALGEMEEN DIRECTEUR

ONDERZOEKER DIGITALE TRANSFORMATIE IN DE SUPPLY CHAIN

VOORSPRONGFONDS:
• ONDERZOEKERS EN PROJECTMEDEWERKERS
• AUDIOVISUEEL PROJECTMEDEWERKER

De Sociale dienst binnen de afdeling welzijn van  gemeente 
en OCMW Tessenderlo wil er voor zorgen dat elke inwoner 
van de gemeente een menswaardig bestaan kan leiden. 
Hiervoor heeft de dienst heel wat middelen ter beschikking 
voor allerlei vormen van bijstand, hulp of steun. Ons team 
van maatschappelijk assistenten staat op professionele en 
discrete wijze iedere hulpbehoevende bij. 

Om ons team te versterken hebben wij momenteel twee vacatures voor:

Wat bieden wij?
Ons aanbod wordt telkens aangevuld met 
maaltijdcheques (€ 8),  verplaatsingsvergoeding 
fiets/te voet/openbaar vervoer, 
hospitalisatieverzekering na 1 jaar, een gunstig 
verlofstelsel en mogelijke verrekening van max. 
15 jaar relevante ervaring uit de privésector.

Hoe solliciteer je?
Solliciteer voor 1 november 2021 via  
https://motmansenpartners.be/overzicht-vacatures/. 

Via de vacaturewebsite vind je ook de functie-
beschrijving, aanwervings voorwaarden en 
selectie procedure terug.

Meer info 
jan.corstjens@motmansenpartners.be  
of 011 36 10 64.

De volledige selectie-
procedure wordt exclusief 
aan Motmans & Partners 

uitbesteed.

MAATSCHAPPELIJK 
ASSISTENT  
SOCIALE DIENST
Contractueel Bv – voltijds –  
brutomaandsalaris van minimum € 2.560,11
Als maatschappelijk assistent bied je begeleiding, 
psychosociale hulp, informatie en advies aan 
burgers om hun maatschappelijke integratie te 
bevorderen. Je behaalde minimum een diploma 
in het sociaal-agogisch werk met de titel van 
maatschappelijk assistent of een daarmee 
gelijkgesteld diploma, of het diploma van bachelor 
in de sociale gezondheidszorg of een daarmee 
gelijkgesteld diploma. Je bent een proactief en 
kritisch denker met een open blik op het veld.  
Je bent klantgericht, integer en discreet.



Bij het ZOL red je levens, 
wat je functie ook is.
Van de chirurg die een hartoperatie tot een  

goed einde brengt over de verpleegkundige  

die een afwijking op de monitor snel doorgeeft 

tot de medewerker van de schoonmaakdienst  

die het afgezwakte immuunsysteem van  

patiënten beschermt door te waken over een  

onberispelijke hygiëne. In het ZOL is iederéén  

een held.

Openstaande vacatures:

• Divisiemanager
•  Diensthoofd juridisch beleid en 

gegevensbescherming
• Psychiatrisch verpleegkundige 
• Technoloog medische beeldvorming 

of verpleegkundige (dienst 
Medische beeldvorming of Nucleaire 
geneeskunde)

Solliciteer of ontdek al onze  
openstaande vacatures op  
www.heldenvanhetzol.be

“Mijn missie? 
Mijn teamleden hun 

eigen talenten helpen 

ontdekken”

Yamina Kherouach
HOOFDVERPLEEG

KUNDIGE

Ben jij de nieuwe DIRECTEUR (m/v/x) 
van Limburgs Landschap vzw, een vereniging met passie en 

gedrevenheid voor natuur en historisch erfgoed in Limburg,  
2.750 ha in beheer en 26 werknemers in dienst?

JIJ: 
•  stuurt het management team aan dat instaat voor verschillende 

werkingsdomeinen van de vereniging waaronder financiën, HR-ma-
nagement en extern beleid.

•  bepaalt samen met de Raad van Bestuur de strategie en de doelen 
van de vereniging en zorgt voor de realisatie ervan. Jij legt verant-
woordelijkheid af aan de Raad van Bestuur.

•  bent verantwoordelijk voor de continue verbetering van de  werking 
via overleg en samenwerking, en lost problemen op in samenspraak 
met onze verschillende teams. 

•  vertegenwoordigt de vereniging in diverse externe overlegstructuren.

WIJ ZOEKEN: 
•  een werknemer met een masterdiploma of aantoonbare relevantie 

ervaring
• een werknemer die vlot contact legt en een gedreven coach is
• een werknemer die een hart heeft voor de natuur

WIJ BIEDEN:
•  een gemotiveerd team van medewerkers en vrijwilligers
•  een zeer afwisselende job met veel ruimte voor eigen inbreng
•  de kans om bij te dragen aan de realisatie 

van meer en betere natuur 
•  een voltijds contract en verloning volgens PC 

329.01 – L1

VOOR MEER INFO en het versturen van de 
sollicitatie vóór 15/11/2021, kan je terecht bij  
ingrid.fizgal@limburgs-landschap.be – 
0484/56 29 68

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

VA
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Stad Borgloon werft aan en 
legt een werfreserve aan van 
1 jaar (verlengbaar) voor: 

ADMINISTRATIEF ASSISTENT(E) ONTHAAL
Niveau Dv (Ws D1-D3) - voltijds - contractueel

Instaan voor het klantvriendelijk onthaal van bezoekers • Telefonische 
oproepen van burgers beantwoorden en hen naar de juiste dienst door-
verwijzen • Afspraken inplannen • Beperkte verkoop en verdeling van 
huisvuilzakken • Instaan voor de briefwisseling en dossierbehandeling 
van de dienst

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN: • Een gedrag vertonen dat in 
overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men 
solliciteert • De burgerlijke en politieke rechten genieten • Medisch 
geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de 
wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van het werk • Voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten • Slagen 
voor de selectieprocedure

INSCHRIJVING: De kandidaturen voor deelname aan het examen 
(sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie men 
solliciteert + cv) moeten uiterlijk op 09.11.2021 aangetekend worden 
verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd 
worden tegen ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en 
schepenen van Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of gemaild naar 
vacature@borgloon.be. 

ALGEMEEN: • Er wordt een wervingsreserve aangelegd in contractueel 
dienstverband voor de duur van 1 jaar (verlengbaar) • De stad voert een 
diversiteitsbeleid

MEER WETEN? Voor de toelatings- en aanwervingvoorwaarden, de 
volledige functiebeschrijving en inlichtingen, kijk op www.borgloon.be of 
contacteer de personeels dienst (012 67 36 68 - personeelsdienst@
borgloon.be).
Als er meer dan 40 geldige kandidaturen zijn, zal er een preselectie 
plaatsvinden op basis van meerkeuzevragen. Onvolledige kandidaturen 
worden als ongeldig beschouwd en  uitgesloten van de selectieprocedure.

ONDERHOUDSMEDEWERKER (M/V/X) GEZOCHT

Profiel
• Je bent een handige Harry, Henriëtte of daartussen.
• Je bent leergierig en kan zelfstandig werken.
• Je drukt je vlot uit in het Nederlands.
• Relevante werkervaring is een pluspunt.
Ons aanbod
•	 Een	voltijds	contract	van	onbepaalde	duur
•	 Een	erg	afwisselende	job	met	doorgroeimogelijkheden
•	 Een	jonge	en	dynamische	omgeving	(school	en	internaat)
•	 Een	vast	werkrooster	(38u/week)

Direct solliciteren?	olv@lyceumgenk.be
Meer info?	www.lyceumgenk.be/vacatures/

Lyceum Genk? 
Dat is onderwijs 
op niveau in een 
warme omgeving

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 
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