
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   

VAN LEIDINGGEVENDE TOT LASSER

In de lijst van knelpuntberoepen zijn het technische jobs all over the place. Dit zijn de 
zeven meest nijpende technische beroepen, met focus op de industrie en productie. 

Voor deze lijst vallen we terug op de knelpunt-
beroepenlijst van arbeidsbemiddelaar VDAB, die 
we koppelen aan het aantal vacatures in indus-
triële beroepen in de voorbije twaalf maanden. 
Met deze hot list als resultaat.

1.  TECHNISCH LEIDINGGEVENDEN
Er zijn diverse profielen van technisch leiding- 
gevenden die erg gegeerd zijn, van productieplan-
ner tot de verantwoordelijke kwaliteitscontrole. 
Maar de grootste knelpunten zitten bij de leiding-
gevende industriële productie en de leidinggeven-
de mechanische productie. Werkgevers vragen 
hiervoor technische bachelor of masterprofielen 
en deze blijken schaars.

2.  ELEKTROMECHANICA 
Binnen deze categorie van de technicus elektro- 
mechanica is vooral de technicus industriële 
installaties gegeerd. Hij installeert, onderhoudt 
en herstelt industrieel materieel. Dit profiel duikt 
steevast op in de top drie van knelpuntberoepen. 
Het gevraagde studieniveau ervoor is technisch 
secundair of hoger onderwijs. Het zit namelijk zo: 
van alle technici worden technisch leidinggeven-
den in aantal het meest gevraagd, maar de techni-
cus industriële installaties staat het hoogst op de 

lijst van knelpuntberoepen bij technici.
Binnen de beroepsgroep elektromechanica 
vinden we ook enkele andere hardnekkige 
knelpuntberoepen, zoals de technicus ontwer-
per industriële automatisering of de technicus 
communicatienetwerken. 

3. ONDERHOUDSMECANICIEN
De onderhoudsmecanicien staat in voor de goede 
werking van het mechanisch gedeelte van werk-
tuigen, installaties en (al dan niet geautomati-
seerd) productiemateriaal. Hij voert mechanisch 
onderhoud, revisie of renovatie uit. Ook al jaren 
een vaste klant in de top tien van knelpuntberoe-
pen. 

4. METAALCONSTRUCTIE
Bij deze beroepsgroep van monteurs in metaal-
constructie zitten hardnekkige knelpuntberoepen 
als de pijpfitter, die buizen uit metaal of kunststof 
bewerkt en monteert. Ook de monteur van staal-
bouwelementen hoort tot deze categorie. Deze 
laatste maakt metalen constructies, meestal ter 
plaatse op de bouwplaats.

5.  ELEKTROTECHNIEK
Ook deze groep van monteurs en installateurs in 

elektrotechniek is erg hot op de arbeidsmarkt. Het 
gaat onder meer om de industrieel elektrotech-
nisch installateur, die elektrische installaties in 
industriële gebouwen installeert. Net als de bor-
denbouwer, die elektrische of elektromechanische 
componenten monteert en aansluit.

6. ONDERHOUDSELEKTRICIEN
De onderhoudselektricien waakt over de kwaliteit 
van elektrische installaties en doet het onder-
houd ervan. Net als bij veel andere technici heeft 
deze beroepsgroep af te rekenen met een tekort 
aan geschoolde profielen. De voorbije jaren nam 
de technologie een vlucht, waardoor bijscholing 
noodzakelijk is. 

7. LASSER
Een lasser assembleert geprefabriceerde of voor-
bewerkte metalen structuren, en dit door het 
smelten en toevoegen van metaal. Lassers vallen, 
althans in de wereld van beroepen, uiteen in twee 
groepen: halfautomaatlassers en TIG lassers, 
waarbij deze laatste een specifieke lastechniek 
gebruikt. Hoe dan ook: beide lasprofielen zijn 
- hoe kan het ook anders - een knelpuntberoep. 

William Visterin

Terwijl technisch 
leidinggevenden de 

meeste vacatures tellen, 
staat de technicus 

industriële installaties
van alle technici het 

hoogst op de lijst
van knelpuntberoepen.

De grootste 
knelpuntberoepen in techniek



Solliciteer via  
www.nestorcompany.be/jobs 

, 

Focus on expertise
supplier of security

Technisch 
talent?

Word één van onze nieuwe collega’s!

Nestor Company zoekt een commercieel technisch bediende,  

technische productspecialist en technisch digital expert.

Wat kan je verwachten?

• Een gevarieerde job in een dynamische kmo in Deinze
• Leerrijke productenopleiding
• Aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen 

en een neutrale bedrijfswagen

company

info@nestorcompany.be 

www.nestorcompany.be

E3-laan 93, 9800 Deinze 

Tel. +32 (0)9 380 40 20

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

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

EEN DIENSTHOOFD MECHANISCH ONDERHOUD 
(technische bachelor met ervaring) 

EEN TECHNIEKER MEETAPPARATUUR EN ELEKTRICITEIT 
(hoger secundair technisch onderwijs)

IETS VOOR JOU? DOEN!

Interesse? Check de volledige jobomschrijving 
op onze site! Stuur je kandidatuur ten 
laatste tegen dinsdag 2 november 2021 naar 
vacature@ivmmilieubeheer.be 
 
Vragen? Contacteer Johan Haegeman,  
directeur exploitatie via  
johan.haegeman@ivmmilieubeheer.be 

 Je engagement voor 
een duurzamere 
maatschappij realiseren
in een uitdagende job?
Dat vind je bij IVM!

Voor deze functies biedt IVM:
Een passende verloning (overheidsbarema’s, maar 
met een “extraatje” en diverse extralegale voordelen, 
pensioenverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen, 
hospitalisatieverzekering incl. tandzorg, maaltijdcheques, 
maximale fietsvergoeding, …). Een aangename werksfeer,  
met aandacht voor fysiek en psychisch welzijn en 
collegialiteit. Ruimte om jezelf te ontplooien en 
permanente opleiding.

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

Of het nu een MBA is of een leider-
schapstraining 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 mana- 
gement”, stelt Nancy Vercammen, 
algemeen directeur van ingenieurs- 
federatie ie-net.
Zelf denkt ze niet dat een ingenieur 
vandaag meer nood heeft aan ma-
nagementvaardigheden dan vroeger. 
“Al blijkt zo’n voortgezette opleiding 
in de praktijk vaak nuttig. Maar het is 
onmogelijk om dit allemaal in het cur-
riculum van de ingenieursopleiding te 
voorzien. En niet elke ingenieur heeft 
hier behoefte aan.”
Het diploma van een ingenieur biedt, 
volgens haar, een waaier aan job-
mogelijkheden. “Het soort functie is 
bepalend of een ingenieur nood heeft 

aan managementvaardigheden: een 
leidinggevende functie, manage-
mentfunctie of technische functie”, 
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 in-
schrijven voor de modules waaraan 
ze nood hebben.”  (WiVi)

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

Check onze beurskalender! 
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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

COMMERCIEEL ADVISEUR 
BOUWSECTOR (ref. 113520)

De uitdaging: Na een grondige interne opleiding zal je onze talrijke aanvragen voor grotere
projecten (appartementsbouw, WZC, scholen,…) bij  aannemers en projectontwikkelaars uit Vlaan-
deren en Wallonië behandelen: • analyse van de lastenboeken en bespreking van de projecten 
o.a. alternatieve voorstellen, technische mogelijkheden,… • offerte-opmaak met behulp van een
productconfi gurator • afsluitende onderhandelingen • opvolging van de projecten o.a. werf-
bezoek, overleg met de architect,… • verkennende gesprekken met nieuwe contacten (nieuwe 
projecten). Je rapporteert rechtstreeks aan de bedrijfsleider.

Profi el: • ma/ba met minstens initiële commerciële ervaring in de bouwsector of technische 
omgeving • resultaatgericht persoon met een vlotte zelforganisatie • leergierig op vlak van
productkennis en technische knowhow • communicatief sterk (N/F).

Aanbod: • autonome commerciële verantwoordelijkheid over telkens nieuwe, uitdagende 
projecten • afwisselende contacten met aannemers, projectontwikkelaars,... • een spilfunctie 

met verdere groeikansen in het klantenrelatie beheer • een verticaal geïntegreerd niche-
bedrijf met een stevige fi nanciële background • een stevige reputatie dankzij een 

uniek productengamma • attractieve en marktconforme loonvoorwaarden + 
voordelen.

LIVOVABO nv, met hoofdzetel gevestigd in DENDERMONDE
(Oudegem), is een veelzijdig fabrikant van een volledig gamma aan 
stijlvolle binnendeuren. Dankzij een ultramodern machinepark
kunnen wij de meest uitéénlopende aanvragen met een hoge
toegevoegde waarde leveren (technische deuren, designdeuren, 
etc.) Ter opvolging wegens pensionering zoeken wij een (m/v)

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

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

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

www.livo.be

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

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

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?
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Technisch Aankoopverantwoordelijke
Relationele businesspartner met sterk technisch inzicht  
en onderhandelingsvermogen

Bedrijfsinfo: Euro-Silo, actief op 2 sites in de Gentse haven, 
is een toonaangevend op- en overslagbedrijf voor granen,  
derivaten en oliehoudende zaden en heeft een sterke reputatie 
opgebouwd binnen het internationale graanverkeer. Euro-Silo 
realiseert met een 80-tal medewerkers een omzet van € 30  
miljoen. Het bedrijf profileert zich als een dynamische en hands- 
on kmo met korte beslissingslijnen, die verder wil optimaliseren 
en investeren. In het kader van zijn verdere groei, is Euro-Silo  
vandaag op zoek naar een (m/v)

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het 
strategische aankoopbeleid. De aankopen zijn zo goed als alle- 
maal indirect spent met een focus op de goederen en dien-
sten voor de technische dienst • Je bent een aanspreekpunt 
voor leveranciers en informeert hen over productvereisten, 
technische specificaties of voorwaarden • Je onderzoekt de 
markt en selecteert geschikte leveranciers. Je vraagt offertes 
aan, beoordeelt deze grondig en maakt keuzes die je kan 
onderbouwen • Je onderhandelt raamcontracten met strate-
gische leveranciers, volgt afgesproken SLA’s op en bespreekt 
mogelijkheden om de samenwerking en performantie te  
optimaliseren • Je brengt voorstellen aan die het inkoop- en  
leveringsproces optimaliseren • Je bent tevens verantwoor-
delijk voor de magazijnwerking en de aansturing van de  
magazijnier • Je rapporteert rechtstreeks aan de Manager 
Maintenance & Technology.

Profiel: • Je bezit een bachelor- of masterdiploma en hebt 
minstens 5 jaar ervaring in een technische aankooprol  
• Je hebt sterke technische affiniteit met zowel onderdelen, 
technische werkzaamheden als technische onderbouw 
(CMMS, tekeningen, berekeningen en documentatie) • Je bent 
analytisch sterk en hebt een scherp inschattingsvermogen  
• Je bent sterk in argumenteren, adviseren en overtuigen. 
Aanbod: • Een gevarieerde functie met ruimte voor initiatief 
en autonomie binnen een gezonde kmo met ambitie • Een  
stabiele omgeving waarin collegialiteit, samenwerken,  
veiligheid en kwaliteit belangrijke waarden zijn.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en sollici-
teer online. Vragen? Contacteer Sophie Van Kerckvoorde 
op +32 9 242 53 92.



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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Productie- & Logistiek Manager
Peoplemanager met passie voor techniek, structuur en 
efficiëntie

Bedrijfsinfo: Metalunion in Brugge is sinds 1928 een  
dynamische staalhandel met een zeer uitgebreid gamma aan 
vlakke en lange staalproducten en bijhorende bewerkings- 
mogelijkheden. Het bedrijf onderscheidt zich door een grote 
beschikbare voorraad, een efficiënt en geautomatiseerd ma-
chinepark en een stipte logistiek, maar bovenal door de inzet 
van het competente team van 75 mensen dat de klantenver-
wachtingen wil inlossen en overtreffen. Om de organisatie te 
ondersteunen in haar verdere groei is Metalunion vandaag op 
zoek naar een (m/v/x):

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor de activiteiten binnen 
productie, inclusief kwaliteit, onderhoud, veiligheid en logistiek. 
Samen met de verantwoordelijken en teamleaders coördineer 
je een team van +/- 50 productiemedewerkers (in 3 ploegen) 
met wie je samen de dagelijkse doelstellingen realiseert • Je 
ondersteunt, begeleidt en coacht hen, en zorgt voor efficiëntie, 
structuur en een motiverende sfeer • Met specifieke aandacht 
voor kwaliteit en veiligheid sta je in voor het opvolgen van het 
productieproces (via KPI’s en targets) en stuur je tactisch bij op 
het vlak van planning, mensen en middelen • Als natuurlijke 
leider duw je mee aan de kar en je overlegt geregeld en infor-
meel over wat er leeft op de werkvloer. 
Profiel: • Je toont een pragmatisch en concreet gefocust 
leiderschap • Je hebt leidinggevende ervaring in een produc-
tieomgeving en getuigt van een mensgerichte aanpak • Je bent 
een praktijkgericht iemand met een sterke technische kennis 

• Je denkt en handelt oplossingsgericht • Wat persoonlijkheid 
en competenties betreft zijn de volgende eigenschappen  
cruciaal: problemsolver, initiatiefnemer, hands-on en no-non-
sense, sterke aanwezigheid op de werkvloer, pragmatisch,  
consequent, ondernemend, sterk verantwoordelijkheids- 
gevoel, flexibel.
Aanbod: • Samen groei realiseren in een ‘voeten-op-de-grond 
en handen-uit-de-mouwen’-cultuur. Je komt terecht in een 
stabiele organisatie. Er heerst een informele, pragmatische 
cultuur met ruimte voor autonomie en initiatief. 

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.

Er
ke

nd
 w

er
vi

ng
s-

 e
n 

se
le

ct
ie

bu
re

au
 V

G.
 6

0/
B 

Selectie & Individuele screenings

Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren
Tel.: 051 22 17 92

E-mail: info@antoonbulcke.be
www.antoonbulcke.be

Vynckier Tools (www.vynckier.biz)
biedt een assortiment aan van 
professioneel gereedschap en 
machines voor een ideale werk-
plaatsinrichting! Van schroeven-
draaier tot boormachine naar CNC-
draaibanken of freesmachines, van 
werkbanken tot hefbruggen: een 
compleet productengamma zodat 
we voor elke werkplaats de juiste 
oplossingen kunnen leveren. Onze 
klanten zijn zowel bouwbedrijven 
als productiebedrijven, actief in de 
automotive sector of technische 
scholen. Als groep zijn we actief 
binnen Benelux. Met het oog op 
het verder uitbouwen van onze 
marktpositie zien we op korte 
termijn uit naar een eff ectieve:

Functie-inhoud: • fi deliseren van het bestaande dealernetwerk door vnl. uitbreiden 
van het productengamma • organiseren van productopleidingen bij de dealers en 
in de showroom • mee opzetten van marketingacties en opvolging ervan • samen 
met de binnendienstmedewerkers opmaken en opvolgen van off ertes • over al uw 
activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan de General Manager.

Functieprofi el: • sterke technische affi  niteit of bewezen ervaring in de sector
• een specifi eke technische opleiding is een pluspunt • sterk logisch en analytisch 
denkvermogen • uitgesproken extravert en commercieel profi el • targetgericht
• goede basiskennis Frans.

Functievoordelen: Aan een performante Accountmanager biedt Vynckier Tools
• een zeer competitief remuneratiepakket + jaarbonus • een goede opleiding en 
alle nodige tools (incl. bedrijfswagen) om te slagen in de job • extralegale voordelen
• doorgroeikansen in een leidinggevend bedrijf.

Interesse? Mail vandaag nog jouw sollicitatiebrief met volledige cv naar 
info@antoonbulcke.be. Contactpersoon: dhr Antoon Bulcke. Jouw kandidatuur 
wordt zeer vertrouwelijk behandeld. Kandidaten die aan het vooropgesteld profi el 
beantwoorden, worden binnen de 10 dagen uitgenodigd voor een persoonlijk 
gesprek. Alle social distancing en coronaveiligheidsmaatregelen worden nageleefd. 
Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door advieskantoor Antoon Bulcke.

ACCOUNTMANAGER
Regio: Vlaanderen

Info en solliciteren: angie@aanwervingshuis.be of 056 225 880

Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.
Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk | www.aanwervingshuis.be

Onze klant, Steuler-CTI te Gent, is al 
meer dan 30 jaar dé expert in het ontwerp, 
de engineering en de productie van 
elektrolytische cellen van polymeerbeton.
Ze staan wereldwijd bekend met 
toonaangevende merken en innovatieve
technologieën, en produceerden reeds 
meer dan 44 000 compositiebaden in meer 
dan 30 landen. Omwille van hun sterke groei 
zijn ze op zoek naar een allround (m/v):

PROJECT ENGINEER
Functie: Na een grondige opleiding zal jij als project engineer 
verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van de directie op 
operationeel en commercieel vlak. Jij bent hun rechterhand wat betreft 
werkvoorbereiding, projectcoördinatie en off ertes. Je bent de trigger 
voor de bestelling bij leveranciers, zodat de nodige materialen tijdig 
besteld kunnen worden. Voor de opvolging van de projecten sta je in 
nauw contact met de internationale klanten. Om een goed zicht te 
hebben op het verloop van de projecten, ben je regelmatig te vinden in 
de productie. Kortom, jij zorgt ervoor dat de dagdagelijkse planning en 
voorbereidingen van projecten vlot verloopt en opgevolgd wordt.

Profi el: • Je bent een echte teamplayer, daarnaast kan je ook zelfstandig
de projecten opvolgen • Je bent een goede communicator met 
technische skills • Je kan je vlot uitdrukken in het Engels • Je beschikt 
over een relevant diploma als Industrieel Ingenieur – Chemie/
Mechanica/Elektromechanica/Bouwkunde/…

Aanbod: Een uitdagende functie in een internationaal bedrijf waar een 
familiale sfeer heerst. Er wordt opleiding en ondersteuning geboden 
om ook zelf te groeien. Je kan rekenen op een aantrekkelijk loon en 
glijdende uren. Sporadisch kan er naar het buitenland gereisd worden.

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in
personeelswerving
en psychologische
screenings.

De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE
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