
JUMBO 
Kuurne

OPENt half
december

  Teamleaders
   Specialisten Vers
  Winkelmedewerkers

Voor onze nieuwe winkel in Kuurne 
zoekt Jumbo enthousiaste:

de nieuwe supermarkt zoekt 
supergemotiveerde mensen!
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   Specialisten Vers
  Winkelmedewerkers

Voor onze nieuwe winkel in Kuurne 
zoekt Jumbo enthousiaste:

supergemotiveerde mensen!supergemotiveerde mensen!supergemotiveerde mensen!

Weet jij van aanpakken én van uitpakken? 
Solliciteer snel op  be.jobs.jumbo.com 

Scan mij

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   

Flinke loonsverhoging voor technologiesector
Het basissalaris van Belgische werknemers actief in de technologiesector, vooral technisch hoger geschoolden, is dit jaar gemiddeld 
gestegen met 0,9 procent. Dit komt voort uit de sterke vraag naar digitalisering en de mogelijkheden tot kostenbesparing.

Dat blijkt uit onderzoek van hr-con-
sultant Hudson. Zij ondervroegen 
35.000 werknemers uit een hon-
derdtal bedrijven actief in ons 
land in de sector van ICT, telecom,  
industriële apparatuur en hardware. 
Er is dit jaar duidelijk een grotere 
bereidheid in deze sectoren om 
loonsverhoging toe te kennen. 
76 procent van de werknemers 
heeft dit jaar een salarisverhoging 
ontvangen, ten opzichte van 59 
procent vorig jaar. Gaven organisa-
ties in totaal vorig jaar gemiddeld 
0,5 procent verhoging, dit jaar dus 
0,9 procent. “Met de index inbegre-
pen gaat het om een loonstijging 
van 2,5 procent”, vertelt An Van 
Campenhout, senior consultant 
talent management bij Hudson. 
“De coronacrisis heeft dus een posi-
tieve impact gehad.”

AUTEURSRECHTEN
Ook andere loonvormen winnen aan 
belang in de sector. Eén op vijf biedt 
intussen een flexibel beloningsplan 
aan. En het variabel loon blijkt een 
belangrijk onderdeel van het salaris-
pakket, met dit jaar een groei van 2,5 
procent. Bijna 1 op 5 werknemers uit 
de sector ontvangt nu een onkosten-
vergoeding voor thuiswerk, het me- 
diaanbedrag zit hier op 60 euro.
Tot slot wint het werken met auteurs-
rechten, om zo een deel van het loon 
uit te betalen, aan populariteit door 
het fiscaal gunstige karakter. Eén 
op vijf van de bevraagde bedrijven 
maakt hier gebruik van, een stijging 
met 8 procent op een jaar tijd. De au-
teursrechten omvatten een substan-
tieel deel van het totale pakket met 
een mediaanbedrag van 528 euro 
per maand.  WiVi  
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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.

VESUVIUS Belgium te Oostende maakt onderdeel uit van een beursgenoteerde, internationale groep (www.vesuvius.com) en is actief als fabrikant en 
toeleverancier van keramische producten voor de metaalindustrie. Door een sterke focus op hoogtechnologische producten, innovatie, duurzaamheid en 
efficiëntie zijn we een belangrijke speler binnen ons vakgebied. Ter ondersteuning van de groei van onze organisatie zoeken wij momenteel een:

Interesse? Stuur vandaag nog uw motivatie en cv naar De Rouck & Verhellen. Koning Leopold III laan 4, 8800 Roeselare. T 051 43 43 23 - vacatures@derouck.be - www.derouck.be.
Wij behandelen alle kandidaturen snel en strikt vertrouwelijk.

Functie: Na een grondige inwerkfase word je verantwoordelijk voor de dagdagelijkse goede werking 
van de plant. Je stuurt hiervoor het team aan zodat productie en onderhoud vlekkeloos verlopen. 
Je houdt hierbij de focus op rendement, productiviteit, kwaliteit en veiligheid om zo de 
vooropgestelde budgetteringen te behalen. Je analyseert continu de productieflow en het -proces
en hebt voortdurend oog voor verbetering en optimalisatie. Daarnaast ben je de contactpersoon voor 
de (interne en externe) klanten en leveranciers. Je rapporteert rechtstreeks aan het corporate 
management (op internationaal niveau). 

Functie: Na een grondige inwerkfase word je de rechterhand van de productiemanager om de 
kwaliteit van onze productie en processen te handhaven, te verbeteren en te borgen. Je 
verbetert de bestaande processen op de werkvloer aan de hand van lean methodes. Je zorgt 
voor continu upgedate kwaliteitshandboeken, voert interne audits uit en bereidt externe 
audits voor. Je weet onze medewerkers te enthousiasmeren voor jouw verhaal en actief te 
betrekken in jouw projecten. 

Profiel:  Je beschikt minimaal over een bachelordiploma in de chemie of een technische richting 
of bent gelijkwaardig door ervaring  Je beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring in een 
productie-omgeving  Je bent kritisch-analytisch ingesteld en weet steeds een helicopterview te 
bewaren  Je denkt en werkt flexibel en oplossingsgericht  Je bent communicatief en spreekt en 
schrijft minstens vlot Nederlands en Engels.

Profiel:  Je beschikt over een masterdiploma Industriële Wetenschappen (bijv. (elektro)
mechanica, chemie, …) en beschikt bij voorkeur al over minstens een eerste ervaring in een 
productie-omgeving  Je bent geboeid door alles wat met procesoptimalisatie en kwaliteit te 
maken heeft  Je denkt kritisch maar oplossingsgericht en slaagt er in de neuzen in dezelfde 
richting te krijgen  Je bent in staat om zowel zelfstandig als in team te werken en neemt graag 
jouw deel van de verantwoordelijkheid  Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels.

PLANT MANAGER
Hands-on operationeel verantwoordelijke voor algemene leiding mix-plant

PROCESINGENIEUR KWALITEITSBEWAKING
Optimalisatie productieprocessen en bewaking kwaliteitsbeleid 

Aanbod:  Je komt terecht in een onderneming in volle expansie in een internationale context Een financieel stabiele beursgenoteerde organisatie met ondernemende werksfeer Een aangenaam team 
met competente collega’s Twee functies met brede verantwoordelijkheid en de uitdaging om de organisatie verder uit te bouwen Een vast 
contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijke verloning (te bespreken) en bedrijfswagen.

TECHNICI ELEKTRICITEIT (M/V) EN 
MECHANICA (M/V)
•  Je staat overwegend in voor het elektrisch onderhoud van de afvalenergiecentrale, 

dit in dagdienst. Afhankelijk van je kennis voer je diverse onderhoudswerken uit en 
los je problemen binnen je specifieke vakgebied (elektriciteit of mechanica) op.

•  Je werkt mee aan een preventief onderhoudsprogramma en grijpt in bij proble-
men, analyseert ze en zorgt voor een adequate oplossing.

PROCES SHIFT OPERATOREN (M/V) 
•  Je wordt ingeschakeld in een volcontinu ploegendienst voor de 

bediening van de afvalenergiecentrale. 
•  Je houdt toezicht op de besturing van de installatie, voorkomt 

en verhelpt storingen, stelt de juiste parameters in en volgt de 
processen op.

IVOO Oostende en Ommeland is 
een intergemeentelijk samenwer- 
kingsverband tussen 6 gemeen-
ten en organiseert de selectieve 
inzameling van diverse afval- 
fracties. Daarnaast exploiteert 
de organisatie een afvalenergie- 
centrale die jaarlijks meer dan 
60.000 ton afval op een milieu-
vriendelijke wijze in elektriciteit 
en thermische energie wordt 
omgezet.  Ter versterking van ons 
team zijn wij op zoek naar meer-
dere enthousiaste collega’s voor 
onmiddellijke indiensttreding.

UW PROFIEL
•  Je hebt een diploma of getuigschrift van het technisch secundair onderwijs 

(TSO of BSO jaar) of bent gelijkwaardig door ervaring met voldoende 
kennis van elektriciteit of mechanica. Ook pas afgestudeerden kunnen zich 
kandidaat stellen.

• Je functioneert zowel zelfstandig als in een team.
• Je kan vlot communiceren in het Nederlands.
•  Je bent fysisch geschikt om in een industriële omgeving te werken.

ONS AANBOD
•  IVOO biedt je een technologisch boeiende werkomgeving, een uitdagende 

functie en de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen en door te groeien 
•  Prioritaire aandacht voor veiligheid, milieu en kwaliteit
• Een bediendencontract van onbepaalde duur
•  Relevante ervaring kan volledig in beschouwing genomen worden

•  Een marktcompetitief salaris aangevuld met diverse extralegale voordelen 
(maaltijdcheques, ecocheques, kerstpremie, gratis openbaar vervoer woon-
werk of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en 
een functioneringstoelage) 

• Aandacht voor werk-privébalans 
•  IVOO voorziet bovendien een gunstig verlofsaldo bestaande uit min. 31 

verlofdagen + 11 ADV-dagen + 4 bijkomende feestdagen.

Na een voorselectie op basis van het CV worden de kandidaten uitgenodigd 
voor een selectie interview.
De weerhouden kandidaten worden aansluitend geïnformeerd omtrent het 
verder verloop van de aanwervingsprocedure.

Voor meer info over de inhoud van de functies:  neem contact op met Geert  
Aspeslagh, Stafmedewerker Onderhoud, tel. 059 55 27 33 of GSM 0479 99 78 95

INTERESSE? Stuur je sollicitatie, met aanduiding van de gewenste functie, 
op naar Paul Dobbelaere, Directeur, emailadres paul.dobbelaere@ivoo.be WWW.IVOO.BE



JOBS
GEMEENTEBESTUUR
KNOKKE-HEIST

DIRECTEUR 
STADSONDERHOUD A5a-A5b
AANWERVING/BEVORDERING – VOLTIJDS – ONBEPAALDE DUUR – CONTRACTUEEL

AANBOD
Je leidt de afdeling Stadsonderhoud waarbij je de dienst Feestelijkheden & Reiniging,  
de dienst Groen en de dienst Gebouwen & Patrimonium aanstuurt. Je adviseert het beleid,  
je hebt oog voor innovatie en je fungeert als people manager, waarbij samenwerken & 
coaching centraal staan.

VOORWAARDEN AANWERVING
• Masterdiploma of gelijkgesteld 
ÉN 
• ≥ 4 jaar relevante beroepservaring op 

management-niveau in een leidinggevende functie 

WIJ BIEDEN 
• Een fantastische uitdaging met de werkzekerheid 

van een lokaal bestuur 
• Verloning op niveau A5a-A5b, meeneembare 

ervaring tot max. 15 jaar (knelpuntberoep) 
• Flexibele werkuren, ≥ 35 dagen verlof 
• Fietsvergoeding/abonnement openbaar vervoer, 

bedrijfswagen 
• Laptop, tablet, smartphone, vergoeding 

internet thuis en een hospitalisatieverzekering 
voor het hele gezin

SOLLICITEREN  
Solliciteer digitaal via  
www.knokke-heist.be/
vacatures tot en met 
24 oktober 2021 en voeg je cv, 
motivatiebrief en eventuele 
bewijsdocumenten toe.  

INFO EN CONTACT 
Heb je een vraag? Wij zijn 
er voor je! Raadpleeg de 
infobundel voor meer info.
Laila Ali Bacha - T 050 630 158 
vacature@knokke-heist.be  
Inhoudelijke vragen?   
Ivan Verbouw - T 050 630 231 
ivan.verbouw@knokke-heist.be

KNOKKE-HEIST.BE/VACATURES

Van Oost Renovaties werft aan. 

Van Oost Renovaties is gespecialiseerd 
in het verbouwen en renoveren van 
huizen en appartementen.

Onze organisatie blijft groeien, en wij willen ons bestaand team  
uitbreiden met (m/v/x):
• Bouwvakkers: metsers, vloerders, stukadoors
• Meestergast ruwbow & meestergast afwerking
• Binnenhuisarchitect – appartementen
• Werfleider
• Werkvoorbereider
Alle omschrijvingen vind je terug op: https://vanoostrenovaties.be/jobs
Of stuur een mail naar: kristof.maenhout@vanoostrenovaties.be  
of telefoon 050 41 83 00. 
Bij Van Oost werk je in een uitdagende en groeiende omgeving.  
Je kan rekenen op competitieve loonvoorwaarden en ruim 
opleidingsaanbod. Ook voor arbeiders zijn er maaltijdcheque, mogelijkheid 
tot fietsleasing en mogelijkheid om bestelwagen mee naar huis te nemen.

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

Verdonck
Professional
Partners.
Experts in 
personeelswerving 
en psychologische 
screenings.

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
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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.
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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.

hrm@deputter.co
T: +32-3-320.87.87

REKRUTERING VIA MEDIA
EXECUTIVE / DIRECT SEARCH

Deel je onze passie?

Ontdek boeiende vacatures binnen
Transport, Logistiek en Automotive

www.deputter.co/jobs
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De snelste weg  
naar een job in  

de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op 
WWW.POOLSTOK.BE



28 oktober
Kubox
Kuurne

event

www.jobevents.be

Kattestraat 188
8520 Kuurne

GRATIS 
toegang van

13u00 tot 16u30

Medewerker ICT

Interesse? Solliciteren kan t.e.m. 21 november 2021  
via www.arhus.be/jobs. Bijkomende info via 
Katrien Vermeulen, stafmedewerker zakelijke 
werking: 051 69 18 06.

ARhus in Roeselare is een innovatieve en maatschappelijk betrokken 
organisatie die diversiteit en inclusie hoog in het vaandel draagt. Als ‘open 
kenniscentrum’ wil ARhus terugkeren naar de oorsprong van het concept 
‘bibliotheek’: een bruisende ontmoetingsplek waar kennis, mensen en 
ideeën samenkomen. Voor de verdere digitale ontwikkeling van ARhus zijn 
we op zoek naar een: 

OP 
MISSIE

MET ARgonauten 
de

Je zorgt ervoor dat de digitale en ICT-omgeving constant up-to-date 
is en optimaal functioneert. 

Bezoekers en medewerkers van ARhus helpen om efficiënt en vlot 
met ‘all things digital’ te werken is jouw ding.

Je bent een gedreven en creatieve ICT-pro met interesse voor beeld, 
geluid en licht. 

JOBS
GEMEENTEBESTUUR
KNOKKE-HEIST

DIRECTEUR 
STADSONDERHOUD A5a-A5b
AANWERVING/BEVORDERING – VOLTIJDS – ONBEPAALDE DUUR – CONTRACTUEEL

AANBOD
Je leidt de afdeling Stadsonderhoud waarbij je de dienst Feestelijkheden & Reiniging,  
de dienst Groen en de dienst Gebouwen & Patrimonium aanstuurt. Je adviseert het beleid,  
je hebt oog voor innovatie en je fungeert als people manager, waarbij samenwerken & 
coaching centraal staan.

VOORWAARDEN AANWERVING
• Masterdiploma of gelijkgesteld 
ÉN 
• ≥ 4 jaar relevante beroepservaring op 

management-niveau in een leidinggevende functie 

WIJ BIEDEN 
• Een fantastische uitdaging met de werkzekerheid 

van een lokaal bestuur 
• Verloning op niveau A5a-A5b, meeneembare 

ervaring tot max. 15 jaar (knelpuntberoep) 
• Flexibele werkuren, ≥ 35 dagen verlof 
• Fietsvergoeding/abonnement openbaar vervoer, 

bedrijfswagen 
• Laptop, tablet, smartphone, vergoeding 

internet thuis en een hospitalisatieverzekering 
voor het hele gezin

SOLLICITEREN  
Solliciteer digitaal via  
www.knokke-heist.be/
vacatures tot en met 
24 oktober 2021 en voeg je cv, 
motivatiebrief en eventuele 
bewijsdocumenten toe.  

INFO EN CONTACT 
Heb je een vraag? Wij zijn 
er voor je! Raadpleeg de 
infobundel voor meer info.
Laila Ali Bacha - T 050 630 158 
vacature@knokke-heist.be  
Inhoudelijke vragen?   
Ivan Verbouw - T 050 630 231 
ivan.verbouw@knokke-heist.be

KNOKKE-HEIST.BE/VACATURES

Aanwerving exclusief begeleid 
door onze professionele HR-partner.

Menen – Oostende

Moments Furniture Group NV ontwerpt, produceert en 
commercialiseert state-of-the-art meubilair en medische 
hulpmiddelen voor de zorgsector. Voor de hoofdzetel in 
INGELMUNSTER zoeken we een:

VERANTWOORDELIJKE
PLANNING
organisatorische spilfi guur (ref. 106 408)

De uitdaging: Vanuit je functie zal je instaan voor een vlotte organisatie van alle leveringen.
Dit omvat: • de voorbereidingen: afspraken met aankoop en productie, afroep bij 
toeleveranciers, klantencontacten (evtl werfbezoek),... • praktische transportorganisatie: 
inschatting van de volumes, instructies voor de chauffeurs, coördinatie,... • organisatie van 
de buitenlandse distributie inclusief zee- en luchtvrachten • administratieve follow-up o.a. 
begeleidende documenten, registratie in het ERP-systeem • rechtstreekse rapportage aan 
de directie.

Profi el: • master of bachelor met sterk inzicht in complexe planningopdrachten 
• communicatief en ondernemend organisator • kordaat decision maker en praktische 
problem solver • interesse voor de klantendoelgroep (zorgorganisaties).

Aanbod: • een cruciale spilfunctie met rechtstreekse klantencontacten • continue 
uitdagingen dankzij veel afwisseling, deadlines, wijzigingen, etc. • een jonge, fl exibele en 
innovatieve bedrijfscultuur • een solide onderneming met een uitstekende reputatie • een 

maatschappelijk relevante job als toeleverancier voor de zorgsector • een attractief en 
marktconform salarispakket.

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

056 53 11 80 
www.verdonckbv.be 

www.momentsfurniture.com

Goesting om je carrière 
verder uit te bouwen? 

www.asap.be/nl/jobs/bouw

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN 
DE BOUW?

Je eerste realisatie was een houten blokkenhuis. 
Daarna volgden ontelbare creatieve Lego-
constructies. Met of zonder plannen. Want jij 
wéét hoe je een duurzame constructie realiseert. 
Toen al. En nu nog steeds. Een hypermoderne 
nieuwbouw of een ambitieuze renovatie: jij steekt 
graag de handen uit de mouwen om een aange-
name en future proof woon- en werkomgeving te 
realiseren. 

TOPJOB IN 
DE BOUW?

Je eerste realisatie was een houten blokkenhuis. 
Daarna volgden ontelbare creatieve Lego-
constructies. Met of zonder plannen. Want jij 
wéét hoe je een duurzame constructie realiseert. 
Toen al. En nu nog steeds. Een hypermoderne 
nieuwbouw of een ambitieuze renovatie: jij steekt 
graag de handen uit de mouwen om een aange-
name en future proof woon- en werkomgeving te 
realiseren. 
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