Deze week:

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


Jobat organiseert virtuele Job Fair Brussels
Een groot en divers jobaanbod in en rond Brussel, dat toch nog altijd een populaire en interessante werkbestemming is.
Dat is het opzet van de virtuele jobbeurs die Jobat organiseert op 28 oktober onder de naam Job Fair Brussels.
Job Fair Brussels, voor de tweede maal in een virtuele setting, biedt een ruim jobaanbod. “Van IT tot
productiearbeider, van schoonmaakhulp tot administratief wonder: alle categorieën en jobs komen
hier aan bod”, vertelt Maikel Van Geert, event manager bij Jobat. Deelnemende bedrijven zijn onder meer Securitas, Stad Brussel, AB InBev, Smals,
GOB/SPRB, Vinçotte en BNP Paribas Fortis, maar
ook talent.brussels, Manpower en Accent.
De Job Fair biedt jobs in de hoofdstad, maar ook
voor geïnteresseerden daarbuiten. “Ik denk onder
meer aan de provincies Oost-Vlaanderen en
Vlaams-Brabant die traditioneel een pak werknemers richting Brussel stuwen. Bovendien zoeken
veel van de deelnemende bedrijven het een pak
breder dan enkel Brussel”, aldus Van Geert.
Bedrijven kunnen zich niet alleen voorstellen met
hun jobaanbod, maar ook via video’s, fotogalerijen
of via interactieve live webinars. Job Fair Brussels
is overigens een samenwerking tussen Jobat &

Références. “We organiseren de beurs samen als
een volwaardig virtueel event om Brussel op de
kaart te blijven zetten. En richten ons dus op
zowel Nederlandstalig als Franstalig talent.”
Waarom nog virtueel? “Het is vandaag de
makkelijkste en ook meest wenselijke manier
om bedrijven uit Brussel met talent te kunnen
matchen. Letterlijk ook: een kandidaat die zicht inschrijft, krijgt op het platform meteen een suggestie
voor het jobaanbod dat hem of haar het beste ligt.”
William Visterin

Donderdag 28 oktober,
van 13 tot 19 uur.
Gratis inschrijven via:
www.jobfairbrussels.be
of via deze QR-code

POM Vlaams-Brabant zoekt
Algemeen Directeur
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De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) realiseert als publieke ontwikkelaar
op duurzame en innovatieve wijze een bedrijfsversterkend klimaat binnen de provincie
Vlaams-Brabant. De POM ontwikkelt resterende bestemde bedrijfsoppervlaktes of
herontwikkelt verouderde bedrijvenzones en -gebouwen. Wil je hieraan meewerken
vanaf de top door je ervaring, gedrevenheid en communicatieskills in de schaal te
werpen? Dan is deze job je op het lijf geschreven.

Wat verwachten we van je?
• Je bent de verantwoordelijke schakel tussen het POM-team en het beleid.
• Je beschikt over een masterdiploma en minstens 5 jaar relevante werkervaring als
leidinggevende.
• Je bent communicatief sterk en fungeert als het gezicht en aanspreekpunt van de POM.
• Je staat in voor het plannen, organiseren, coördineren en opvolgen van activiteiten zoals:
- het opstellen en ontplooien van een strategie;
- het financiële kader beheersen, bewaken, en desnoods bijsturen;
- het POM-team coachen en motiveren;
- de interne werking beheren en stroomlijnen;
- rapporteren aan en beslissingen voorbereiden voor het bestuur.
• Je visie en creativiteit leveren nieuwe opportuniteiten en vastgoed- en speerpunt
projecten op voor de POM.
• Je hebt voeling met betrokken stakeholders en kennis van projectontwikkeling.
• Je bent vertrouwd met de organisatie/cultuur van provinciale, lokale en Vlaamse overheden.

Wat kan POM je bieden?
•
•
•
•
•
•

Een contract van onbepaalde duur.
Een goede werksfeer binnen een team van een tiental medewerkers.
Een brutosalaris conform de provinciale loonschalen niveau A5 (incl. relevante ervaring).
Flexibele werkuren en verlofregeling (36 dagen jaarlijkse vakantie).
Maaltijdcheques van 8 euro en extralegaal pensioen.
Gratis hospitalisatieverzekering met voordelige aansluiting voor gezinsleden.

Hoe stel je je kandidaat?
Ben jij de Algemeen Directeur die we zoeken? Surf naar www.pomvlaamsbrabant.be en
vul het sollicitatieformulier in om je officieel kandidaat te stellen. Bezorg het ons samen
met je motiverende aanmeldingsbrief en cv via info@pomvlaamsbrabant.be, uiterlijk op
14 november 2021 om 12.00 u. ‘s middags.

KWALITEITSMEDEWERKER

Ambitieuze young potential met een passie voor voeding
De uitdaging: • Je bent verantwoordelijk voor het beheer en het up-to-date houden van de
verschillende kwaliteitssystemen binnen de organisatie • Je rapporteert aan de Quality Manager en
werkt nauw samen met interne en externe stakeholders

De kennismaking
Fresh Mushroom Europe (FME) uit
Meer is een belangrijke speler op de
wereldmarkt voor champignons en
paddenstoelen. De paddenstoelen
zijn ultravers, convenience, heerlijk,
voedselveilig en uniek qua soort en
verkoopmoment. Met kwekerijen in
Nederland en dochterondernemingen
in Spanje en Frankrijk realiseren ze
vandaag een omzet van 45 miljoen
euro. Een team van 50 vaste
medewerkers in België staat altijd
klaar voor de klant en werkt hard voor
de beste producten en de beste prijs.
FME gelooft in de toekomst en het
groeipotentieel van de organisatie en
het marktsegment waarin ze
opereren. Dat blijkt uit de recente
investeringen in infrastructuur en
automatisatie. Om de verdere groei
van dit mooie familiebedrijf mee te
realiseren, zoeken wij voor hen een:
www.fme-nv.com
Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De perfecte match: • Bachelor of master in een relevante richting (biotechnologie, levensmiddelen
technologie, dieetleer ...) en een uitgesproken passie voor voeding • Gezond kritische instelling,
communicatief en relationeel sterk • Ambitieus en leergierig in functie van persoonlijke ontwikkeling

KEY ACCOUNTMANAGER

Commercieel en analytisch met ervaring in verkoop aan Belgische retail
De uitdaging: • Je ontwikkelt op een professionele manier de positieve relaties met bestaande
klanten en gaat proactief op zoek naar nieuwe klanten • Jouw actiedomein is de retail, foodservice en
het industriële segment
De perfecte match: • Hoger diploma aangevuld met minimaal 5 jaar ervaring als (key) accountmanager
voor klanten in de retail • Ervaring in het segment fresh en/of binnen foodservice is een troef • Uit
stekende kennis van het Nederlands en Frans
Het aanbod voor beide functies: • Je werkt voor een gevestigde waarde in de wereld van groenten
en fruit • Je komt terecht in een warme, familiale omgeving met een prettige informele sfeer waar
dynamiek en afwisseling kenmerkend zijn • Er is een aantrekkelijke vergoeding voorzien in functie
van ervaring en ambitie
Klaar om te groeien?

www.motmansenpartners.be

Solliciteer via http://reageer.motmansenpartners.be of contacteer Brecht Blindeman
(kwaliteitsmedewerker) of Hanne Hooyberghs (Key accountmanager) op 011 30 35 00
voor meer informatie.

Financieel-Administratief Directeur
De vzw Imelda in Bonheiden is op zoek
naar een gedreven en strategische
financieel-administratief
directeur.
Het Imeldaziekenhuis is een toonaangevend algemeen ziekenhuis in de
groene omgeving van Bonheiden, met 502
bedden voor klassieke hospitalisatie en 94
bedden voor daghospitalisatie. Met 1.700
medewerkers en 160 artsen-specialisten
dragen we zorg voor onze patiënten en
realiseren we 24.000 verblijfopnames,
41.000 dagopnames en 180.000
consultaties per dag.
Het woonzorgcentrum Den Olm is een woonen leefgemeenschap voor zorgafhankelijke
bewoners, voornamelijk met dementie. Den
Olm beschikt over 176 woongelegenheden
en een dagverzorgingscentrum, waarin
200 medewerkers dagelijks een warme en
belevingsgerichte zorg realiseren.

Je functie: Je bent verantwoordelijk voor het financieel en
administratief departement van Imelda vzw en rapporteert aan
de algemeen directeur. • Je werkt mee aan de strategische visie
en doelstellingen en vertaalt die naar een concreet beleidsplan
voor je departement. • Je maakt werk van de uitbouw, coördinatie
en realisatie van het financieel-administratief beleid van Imelda vzw.
• Je geeft leiding aan de administratieve en financiële diensten.
Dit betekent dat je met je teams instaat voor de organisatie van
boekhouding, budget controle, financiële en economische rapportering, alsook van het Onthaal en Inschrijvingen van het ziekenhuis.
• Je bewaakt het wettelijk financieringskader en de financiële
afspraken met artsen. • Je coördineert vanuit bedrijfseconomisch perspectief efficiëntieverbeteringen in de organisatie.
• Je zorgt voor de ontwikkeling van de competenties van je
medewerkers, zodat ze over de kennis, vaardigheden en
motivatie beschikken om kwaliteitsvolle dienstverlening aan
te bieden. • Je draagt bij aan de positieve en stimulerende
bedrijfscultuur in Imelda vzw. • Je zorgt samen met de
algemeen directeur en je team voor de kwartaalrapportering (financieel en KPI’s) naar de raad van bestuur toe.
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de bedrijfsrevisor met
betrekking tot de te auditeren jaarcijfers. • Je stuurt het beleggingsen het auditcomité.

Je profiel: • Je hebt een masterdiploma in een financieel-economische richting en je kan relevante ervaring als financieel manager voorleggen. • Kennis van financiering van de ziekenhuissector
en de woonzorgsector is zeker een meerwaarde. • Je beschikt over
leidinggevende kwaliteiten en communiceert op een assertieve en positieve manier. • Je hebt een aangeboren organisatietalent
en houdt ervan om met je teams efficiënt naar resultaten toe te
werken. • Je bent sterk analytisch ingesteld en hebt oog voor de
praktijk achter de cijfers. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent stressbestendig. • Je inspireert je medewerkers,
stimuleert verandering en bevordert samenwerking. Constructief
overleg met stakeholders is een evidente houding voor jou. • Je bent
een teamspeler op directieniveau. • Je bent proactief en hebt oog
voor service, efficiëntie en resultaat. • Je slaagt erin om een goed
intern en extern netwerk uit te bouwen en te onderhouden. • Ervaring
in de zorgsector en/of een grote onderneming is een pluspunt.
Ons aanbod: Je krijgt de leiding over een strategisch departement
in een dynamische en toonaangevende organisatie in de zorgsector,
met continu nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen. Je kwalificaties
vertalen zich in een aantrekkelijk aanbod.

Interesse? Mail je motivatiebrief en cv ten laatste op 12 november 2021
naar Kris Heeren via kris@kingalfonso.be of bel 0471 81 60 08.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Bart Pardon, algemeen directeur
(bart.pardon@imelda.be - 015 50 61 01). Sollicitaties en contacten worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Agentschap Justitie en Handhaving
zoekt een administrateur-generaal
(mandaat A311 – Brussel)

Als administrateur-generaal zet u zich in voor de verdere uitbouw van een
veilige en rechtvaardige samenleving. U geeft op een proactieve en creatieve
manier mee vorm aan het beleidskader rond justitie en handhaving.
Bent u bereid om doelgericht en met volle overtuiging de uitdagingen aan
te pakken waar het agentschap Justitie en Handhaving voor staat? Dan zijn
wij op zoek naar u!
Op www.vlaanderen.be/vacatures vindt u meer informatie over deze
vacature. Solliciteren kan online tot en met 24 oktober 2021.

De snelste weg
naar een job in
de publieke
of non-profit sector.

Uw talent is belangrijker dan uw genderidentiteit, afkomst, leeftijd,
geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel u kandidaat en draag bij
aan een inclusief Vlaanderen!
Meer weten? www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen
Ontdek alle openstaande vacatures op
WWW.POOLSTOK.BE

WERKEN IN BRUSSEL (4)

Negentien keer bruisend en groen
Het hoofdstedelijke cultuur- en uitgaansleven komt weer op gang. Om te bekomen van je escapades, biedt Brussel je overal bossen, parken en plantsoenen
– al was het maar voor een lunchbreak of een gezondheidsloopje. Een werkplek
in de hoofdstad heeft dus nog méér troeven dan hogere lonen, vlotter carrière
maken en levens- en werkervaring opdoen.

werkers van de FOD Financiën geen
last van een onveiligheidsgevoel. En in
tien minuutjes wandelen sta je op het
Rogierplein en in de Nieuwstraat.”
Alain Goergen (Brusafe): “Qua veiligheid kan je Brussel vergelijken met
andere hoofdsteden: niet méér of minder onveilig, maar het blijft wel een
grootstad. Bij onze diensten zit daarbij massa’s knowhow om zonder al te
veel incidenten duizenden publieke
evenementen in goede banen te leiden. Maar je kan Brussel nu eenmaal
niet vergelijken met een dorpje.” Johan
Claes: “Zoom je in op de details, dan
krijgt je een heel ander beeld. Het historische centrum en pakweg de grijze
drukke Belliardstraat met de Europese Commissie zijn twee verschillende
werelden.” Een belangrijk punt maakt
Sigurd Vangermeersch: “De meningen over Brussel zijn in Vlaanderen
meer gepolariseerd dan in Wallonië.
De media spelen daar zeker een rol in.
Negatieve berichtgeving uit een andere
stad heeft nooit zoveel impact op het
imago van die stad als in Brussel. Een
genuanceerd debat wordt zelden gevoerd.”

Expats vinden Brussel
super
Onze hoofdstad heeft net zoveel te bieden als Parijs, Amsterdam of Berlijn,
zeggen de acht Brusselse werkgevers
tijdens het vierde van de Jobat panelgesprekken over werken in Brussel. En
ja, een grootstad is een grootstad. Maar
laat dat je vooral nieuwsgierig maken,
zo luidt het eensgezind.
“Vergelijk je Brussel met steden van
dezelfde omvang, dan komt onze
hoofdstad telkens als de groenste uit
de bus, zegt Sigurd Vangermeersch
(visit.brussels). “Ook in mijn woonplaats Molenbeek zijn er heel wat groene plekjes. De beleving, de cultuur en
het aanbod van de stad zijn top, je vindt
bijvoorbeeld nergens zoveel musea per
inwoner. Bovendien is er ook op cultuurvlak veel meer dan het centrum. In
elke van de 19 gemeenten vind je een
sprankelende cultuuragenda. Alleen
geeft deze stad zich niet per se meteen
prijs. Je moet wat willen exploreren,
maar de beloning is er wel.” Dat vat ook
Isabelle Meulemans (talent.brussels)
kernachtig samen: “Tijdens je lunchpauze kan je op veel plekken terecht. Je

kan zelfs geregeld een middagconcertje meepikken.” Johan Claes (MIVB):
“En dat kan je niet in een bedrijvenzone aan een snelweg. Het leven staat
hier nooit stil en saai is het nooit. Ook
hier geldt: onbekend is onbemind.”

Het cultuuraanbod is
eindeloos
“Voor je een job afwijst wegens ‘Brussel’, kom je dus beter eerst eens naar
ons toe”, vervolgt hij. “Misschien strookt
je perceptie niet met de realiteit. Uiteindelijk zie je zelfs sommige mensen
‘verliefd’ worden op de stad. Dat hoor
ik zelfs vaker van Nederlandstaligen
dan van Franstaligen.” Frank Leroy
(KBC Brussels) ziet het zelfs breder:
“We organiseren – stilaan opnieuw
– events in Brussel omdat het aanbod
hier zo groot is, ook op andere vlakken.
Kijk naar het aantal Brusselse brouwerijen of hoe hier geïnvesteerd wordt
in stadslandbouw. Een verrassende maar weinig bekende dynamiek.”
Dat Brussel zeker leerkrachten veel te

bieden heeft, hoeft bijgevolg niet te
verbazen. Steven Vervoort (Vlaamse
Gemeenschapscommissie – VGC):
“Wil je met je klas op uitstap, dan ligt
alles binnen handbereik: het Museum
voor Natuurwetenschappen, het Atomium, Bozar, de Munt… you name it,
de lijst is eindeloos. Met het openbaar
vervoer sta je er in een wip en je hoeft er
geen dagschoolreis van te maken. Aan
hoe we deze stad als meerwaarde kunnen inzetten in het lesgebeuren, besteden we veel aandacht.”

Brusselse troeven vaak
ondergesneeuwd
Een incident, een politieke uitspraak,
die vaccinatiecijfers: imagoschade voor
Brussel ligt altijd wel op de loer. Dat is
jammer en onnodig, zeggen de acht
Brusselse werkgevers. Arnaud Vajda
(FOD Financiën): “Ik werk hier zelf al
lang, dus ik ben niet objectief. Of juist
wel? Want ook al zitten we hier vlakbij
het Noordstation – niet het fijnste stukje Brussel – toch hebben we als mede-

Raken we er zelf niet uit of Brussel
levenskwaliteit biedt, vraag het dan
eens aan een buitenlander. Bijvoorbeeld uit de grote hoofdstedelijke expat
community. Frank Leroy: “In andere
landen wordt de hoofdstad ook vaak
verguisd. Bij ons wordt dat nog uitvergroot door de taal. In Amsterdam integreren mensen van vreemde origine
zich en dan spreken ze één taal, in
Brussel is het complicated. Dat creëert
nog meer afstand. Maar dat zegt niets
over de voordelen van een job in Brussel.” Want wie doorheen het weerbarstige imago kijkt, vindt in Brussel een
bruisende, groene stad op mensenmaat
waar het goed werken en leven is, zegt
ook Iris Fostiez (Sibelga): “De Franse
expat community is niet voor niets de
grootste van Brussel. Zeker onze Franse
werknemers vinden Brussel een hoofdstad op mensenmaat waar je gewoon
alles vindt – en niet in het minst musea
en cultuur. Doorgaans waarderen vooral expats van alle nationaliteiten de
Brusselse levenskwaliteit.”
Wieland De Hoon

DIT IS HET VIERDE JOBAT-ARTIKEL IN DE REEKS OVER WERKEN IN BRUSSEL. VOLGENDE WEEK HET LAATSTE DEEL: BRUSSEL IS IDEAAL VOOR STARTERS.

VIRTUEEL JOB-EVENT

DE STAD BRUSSEL
is een van de belangrijkste werkgevers in het Brussels Gewest: 3.900
mensen werken in uiteenlopende
dynamische functies ten dienste van
de burgers.

28 oktober 2021

Ontdek op deze pagina's
het aanbod van de
deelnemende bedrijven
& schrijf je nu gratis in
op jobfairbrussels.be
Scan me en ontvang je gratis toegangsticket

Als groothandelaar verdelen we elektrotechnisch installatiemateriaal, verlichting, kabels, oplossingen voor woning- en gebouwautomatisering, HVAC-oplossingen en systemen voor hernieuwbare
energie, alsook huishoudtoestellen.

Gezochte profielen:

Wil jij een van onze specialisten worden? Cebeo gelooft in jou
en zal jou de opleiding geven om een van

deze specialisten te
worden.

• Jurist (M/V/X)

Wij zijn op zoek naar verschillende commerciële profielen in de
regio Brabant (Brussel / Vlaams-Brabant / Waals-Brabant):

• Technisch projectcoördinator bouwkunde (M/V/X)

13:00 - 19:00

Cebeo is een Belgische organisatie en
marktleider in de distributie van elektrotechnisch materiaal, oplossingen en
diensten aan professionele installateurs
en bedrijven. Wij bieden ondersteuning aan onze klanten op
verschillende markten (industriële, tertiaire en residentiële) in het
hele land.

• Juridisch dossierbeheerder (M/V/X)
• Verpleger voor onthaalmilieus
(M/V/X)
• Kinderverzorger (M/V/X)

Je vindt alle details van deze
profielen en vele andere vacatures op

jobs.brussel.be

• INTERN SPECIALIST VERLICHTING
(RESIDENTIELE MARKT);
• EXTERN SPECIALIST VERLICHTING
(TERTIAIR MARKT);
• ACCOUNTMANAGERS (TERTIAIR MARKT);
• INTERN SPECIALIST HVAC
(RESIDENTIELE MARKT);
• INTERN SPECIALIST HOME & BUILDING
(RESIDENTIELE MARKT);
• INTERN SPECIALIST TOOLING
(INDUSTRIËLE MARKT).
Vind onze offertes terug op https://jobs.cebeo.be/fr/jobs of soliciteer per mail: myriam.jellouli@cebeo.be

Vind ons op 28 oktober terug tijdens
de virtuele Jobfair Brussels.

Vinçotte is op zoek naar iemand zoals jij om
onze teams te versterken!
We zijn op zoek naar technische inspecteurs,

INTERESSE IN EEN JOB IN DE
AUTOMOTIVE SECTOR?
Wij zoeken nieuwe collega’s voor

-	Internal customer support
(communicatieve & administratieve
helden, Juniors & Seniors)
-	Accountant/boekhouder (0-5 jaar
ervaring)
- Carwash & parking medewerkers
- Schade-experten mét IAE-erkenning
We bieden jou een leuke werkplek met een ondersteunend team, gratis koffie en véél snoep.
Aantrekkelijk salarispakket met extralegale
voordelen en 12 extra vakantiedagen.
Voel je het al kriebelen? Stuur je cv en/of vragen
door naar jobs@care4fleets.be
Valérie & Géraldine kunnen niet wachten om je
te ontmoeten.

We bieden een uitgebreid opleidingstraject aan waarbij je de nodige handvaten krijgt om jezelf te ontpoppen tot een waar expert binnen je vakdomein!
Zin om onze teams te versterken? Geweldig! Wij kunnen je alvast beloven
dat je bij ons...
•	terechtkomt bij de marktleider in de TIC sector die voortdurend inzet op
innovatie & digitalisatie
•	kan rekenen op onze Vinçotte community: enthousiaste en gedreven
collega’s
•	voortdurend nieuwe klanten ontmoet in verschillende sectoren
•	objectief te werk leert gaan, maar zeker ook out-of-the-box mag denken
• tekent voor een job met impact: jouw stem helpt ons beleid mee bepalen
•	
dagelijks bijdraagt aan een veilige en efficiënte samenleving en dit voor
een uitgebreid salarispakket (marktconform loon, verzekeringspakket, bedrijfswagen met tankkaart, netto-vergoedingen, gsm met abonnement,…)
Hoe kan je solliciteren?
• Surf naar onze website via onderstaande QR-code.
•	Solliciteer eenvoudig door ons online sollicitatieformulier in te vullen.
•	Heb je een technisch profiel, dan gaat het eerste gesprek gepaard
met een technische test. Daarna volgt een tweede
gesprek met de Hiring Manager waarbij we dieper
ingaan op jouw expertise.
•	Na ondertekening van het contract, start jouw carrière
bij Vinçotte!

DE GEWESTELIJKE
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL
WERFT AAN!
Ga naar
www.overheidsdienst.brussels/jobs

ONLINE beurs
Job Fair Brussels op 28.10

Bouw een diverse en duurzame loopbaan uit bij de GOB

Vertel ons je verhaal,
dan zoeken wij dé job voor jou.
manpower.be

Klaar voor een
nieuwe start?
Ons talent?

Verder kijken dan
jouw cv en werkervaring.

accentjobs.be

Ontmoet ons op
jobat.be/nl/jobbeurs
of solliciteer op
jobs.securitas.be
Securitas NV - Sint-Lendriksborre 3 - 1120 Brussel
www.securitas.be

Ondernemingsnummer: 0427.388.334
Vergund als bewakingsonderneming door FOD BiZa

preventieadviseurs, auditors, IT-ers &
engineers alsook geëngageerde corporate
profielen (customer service, sales,…).

VIRTUEEL JOB-EVENT

Zin om
iets groots
te doen?

28 oktober 2021
13:00 - 19:00

Werk mee aan maatschappelijke
ICT-innovaties.
Bij Smals bouw je mee aan
innovatieve projecten voor werk,
gezin en gezondheid. Boeiende jobs?
Jazeker, maar ook flexibele werkuren,
tal van opleidingen en een goede
balans tussen werk en privé.

Een greep uit
onze vacatures
 Public Tender –
ICT Purchaser
 Compensation &
Benefits Analyst
 Prevention Advisor
Level 1
 Process Support
Officer

Ontdek nu alle vacatures op
smals.be en solliciteer meteen online!

 Academy Officer

Schrijf je nu gratis in
op jobfairbrussels.be
Scan me en ontvang je gratis toegangsticket

Kdv De Hoeksteen met vestiging te Diksmuide is een ”shared
service center” voor een 10-tal West-Vlaamse vzw’s actief in
ouderen- en welzijnszorg (boekhouding, ICT, aankoop, VTO-beleid,
preventie, GDPR,...). Ter versterking zoeken wij een:

Hoofdopdracht: • de directe aansturing van een 5-tal medewerkers o.a. ICT, aankoop,
preventie, DPO,... • opvolging van regelgeving en beleidsevoluties, alsook de vertaling naar de
praktijk: begeleiding van juridische processen, implementatie van procedures, uniforme documenten, audits,.. • geregeld overleg met de voorzieningen en interne coaching • procesbegeleiding bij gezamenlijke initiatieven in zorg en welzijn. Je rapporteert aan de algemeen directeur.
Profiel: • een leergierig en generalistisch juridisch master • sterk inzicht in processen en (administratieve) procedures • ondernemende “doener” met een pragmatische aanpak • een communicatief leider met een coachende stijl • een dienstverlenende attitude.
Aanbod: • een grondige interne aanloopperiode naar een brede functie met ruime bevoegdheden • de uitdaging een innovatieve organisatie mee vorm te geven • een performant kader
en stabiel personeelsteam • een professioneel management met een mensgerichte
aanpak • een werkomgeving met aandacht voor een gezonde “work-life balance”
• een aantrekkelijk remuneratiepakket op niveau van de functie.

Aanwerving exclusief begeleid
door onze professionele HR-partner

Interesse? Contacteer Verdonck Professional Partners
office@verdonckbv.be
056 53 11 80 of 059 26 76 57
www.verdonckbv.be

Menen – Oostende

Logistiek Manager

Sterke coördinator met inzicht in geautomatiseerde
handelsomgeving
Functie: • Je coördineert en organiseert de verschillende logistieke activiteiten volgens prioriteiten, noden en competenties
zodat een efficiënte service geboden wordt die binnen de gestelde
termijnen beantwoordt aan de kwaliteitseisen • De grote rotatie en snel wisselende productgroepen prikkelen jou om een
rode draad te vinden in de organisatie en het uitleveren van de
juiste producten. Je volgt het systeem op de voet om enerzijds
snel te ageren, anderzijds structurele aanpassingen te voorzien
• Vanuit je sterke aanwezigheid en voeling met de operaties
neem je een aansturende en coördinerende rol op. Je begeleidt
en stuurt je team in het dagelijks neerzetten van successen en
zorgt voor een constructieve samenwerking met collega’s.
Profiel: • Een sterk analytisch denkvermogen is cruciaal. Je
verwerft vlot doorzicht in systemen, detecteert snel wat oorzaak
en gevolg zijn om zo efficiënte flows en processen op te zetten

Business Unit Manager

Ondernemende leider met een brede pragmatische
businessontwikkeling
Functie: • Je hebt de volledige verantwoordelijkheid over de
ontwikkeling, de P&L en het dagelijks beleid van de bestaande
en nieuwe restaurants • Je verhoogt het professionalisme en de
eﬃciëntie van het personeel in de restaurants • Je maakt van
Mamma Roma “de merknaam” voor de betere pizza in streetfoodversie • Je onderzoekt of nieuwe producten en diensten
die door het R&D-departement voorgesteld worden succesvol
kunnen zijn en werkt een go-to-marketplan uit samen met het
managementteam • Je onderzoekt de markt en spot nieuwe
opportuniteiten waarvoor je marktonderzoek organiseert.
Proﬁel: • Je hebt successen behaald binnen een autonome
operations management- en leiderschapsrol, waarbij mensen
motiveren, inspireren, ontwikkelen en behouden een vooraanstaande rol spelen • Je kan een servicecultuur stimuleren in het
hele bedrijf met hoge normen en processen • Je kan structuur,

Lokaal bestuur Wielsbeke is op zoek naar (m/v):

FINANCIEEL DIRECTEUR
Voltijdse statutaire functie van onbepaalde duur
Je staat aan het hoofd van de ﬁnanciële dienst en staat, voor alle entiteiten binnen het lokaal
bestuur, in voor de voorbereiding van de meerjarenplanning, opvolging van de budgetten, en
periodieke rapportering. Je bent verantwoordelijk voor het ﬁnancieel beheer en ondersteunt
het bestuur bij het ﬁnancieel beleid. Ben je analytisch en doelgericht ingesteld, en beschik je
over een helikoptervisie, dan ben jij de persoon die wij zoeken.
Voorwaarden: Houder van een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld.
Aanbod: Een boeiende job in een stabiele werkomgeving met een aantrekkelijk loon
en bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer of ﬁets). Geslaagde kandidaten worden
opgenomen in een wervingsreserve van 3 jaar, verlengbaar met 1 jaar.
Interesse? Tot 15 november 2021 kan je online solliciteren via ccselect probisgroup.be/
vacatures/ door jouw motivatiebrief en cv, een kopie van het gevraagde diploma, en
een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 6 maanden) te bezorgen, of door deze
documenten per post te sturen of persoonlijk te bezorgen (tegen ontvangstbewijs) aan:
CC Select · Vliegvelddreef 9 · 1082 Sint-Agatha-Berchem.
Bijkomende informatie kan je terugvinden op ccselect.probisgroup.be. Voor vragen kan je
terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.

Bedrijfsinfo: Hama Benelux, gevestigd in Wetteren en deel
van de Duitse Hama Group, heeft een uitstekende reputatie als
distributeur van accessoires voor consumentenelektronica. Via
de distributie van sterke merken, een professionele marktbenadering en het performante volautomatische magazijn realiseert
Hama met 90 medewerkers een omzet van ongeveer 53,5 miljoen
euro. Dagelijks leveren zij meer dan 11.000 referenties aan
zowel e-commerce als kleinere zelfstandige winkels en grote
retailketens. Om de verdere groei mee te ondersteunen en te
trekken is Hama op zoek naar een gedreven en competente (m/v/x)
• Je beschikt over logistieke ervaring in een handelsorganisatie
met minstens enkele duizenden referenties. Een sterk geautomatiseerde omgeving daagt je uit • Je bent een ‘handen-uitde-mouwen’-type. Vanuit betrokkenheid ben je enerzijds
aanspreekpunt voor je team, klanten, leveranciers en collega’s,
anderzijds de drijvende kracht achter operationele initiatieven.
Aanbod: Hama biedt jou een boeiende en uitdagende functie in
een modern bedrijf. Het innoverende productgamma zorgt dat
je elke dag uitgedaagd wordt om het beste van jezelf te geven.
Een sterk geautomatiseerde omgeving en een enthousiast en
competent team wachten op jouw aansturing en eigen accenten.
Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en
solliciteer online. Vragen? Contacteer Lies Allegaert op
+32 9 242 53 28.
Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Bedrijfsinfo: Pizzeriaketen Mamma Roma bestaat sinds
2005 en heeft momenteel 4 restaurants in Brussel en 1 in
Gent. Openingen staan op stapel in Gent, Antwerpen en het
Groothertogdom Luxemburg. In de komende jaren wil Mamma
Roma de expansie verderzetten met openingen bij ons, in
Parijs en andere Europese steden. Dit streetfood zal een
gevestigde waarde worden in ons straatbeeld. Om deze
expansie in goede banen te leiden, is men voor de divisie
Restaurants op zoek naar een (m/v):
systemen en nauwkeurigheid in een snelgroeiende omgeving
brengen om de basis te leggen voor groei en het bedrijf toekomstbestendig te maken • Je hebt ervaring met nieuwe siteselectie (nieuwe site, ﬁnanciële taxaties, bezoekersaantallen)
en site-ontwikkeling (coördinatie tussen de designers en
aannemers, projectmanagers,…) • Je hebt een sterke kennis
van de Belgische en Luxemburgse markt en kent ook de Franse
(Parijs) markt en site-speciﬁeke complexiteit. Ervaring met
bezorgdiensten is een must • Je kan werken in een sterke KPIgedreven aanpak en je voelt je comfortabel met winst- en
verliesrekeningen, cashﬂow, bonusstructuren, …
Interesse? Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en
solliciteer online. Vragen? Contacteer Mieke Quatacker
op + 32 9 242 53 67
Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met

Erkenningsnummer werving en selectie VG 206/B-BHG B-AA04.008 W.RS.98 • lid van Federgon

(ref. 99404)

De uitdaging: je wordt een centrale spilfiguur en een verbindend aanspreekpunt voor de directies van de vzw’s. Je staat in voor de verdere uitbouw van de ondersteunende diensten van het
samenwerkingsverband.

Erkenningsnummer werving en selectie VG 206/B-BHG B-AA04.008 W.RS.98 • lid van Federgon

ADMINISTRATIEF-JURIDISCH DIRECTEUR

Energie voor
een nieuwe job?
De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt zorgt
voor de goede werking van de Vlaamse energiemarkt.
Word jij onze nieuwe collega?

In plaats van Facebook
uit te lezen, zou je beter
wat vacatures lezen.

De elektriciteitsmarkt van morgen ziet er helemaal anders uit dan
die van vandaag. Met overal “slimme” digitale meters, verschillende
stuurbare toepassingen (denk maar aan elektrische voertuigen) en
nóg meer decentrale productie.
Zin om daaraan mee te werken? Je komt terecht in een boeiende en
uitdagende functie.
Wij zoeken:

Ingenieur
energienetten en -markten
•

Masterdiploma/relevant doctoraat in de
ingenieurswetenschappen, handelsingenieur.

•

Kennis over de werking van energienetten en -markten.

•

Ervaring bij een regulator, in een nutssector of in een relevant
onderzoeksveld.

•

Je werkt zelfstandig en vlot samen in team en communiceert
open met je collega’s.

Adviseur markttoezicht
•

Masterdiploma/relevant doctoraat handelsingenieur, economische
wetenschappen of andere opleiding in de economie.

•

Kennis over de Vlaamse energiemarkt en bedrijfseconomische
concepten.

•

Ervaring in financiële analyse en financiële en operationele audits
en processen.

•

Je werkt zelfstandig en vlot samen in team en communiceert
open met je collega’s.

Ons aanbod?
• Contract van onbepaalde duur met marktconforme verloning en
opleidingskansen.
• Afwisselende functie met verantwoordelijkheid in een klein,
gemotiveerd team.
• Je kan je werk flexibel plannen.

Wil je jouw energie stoppen in energie?
En zie jij jezelf werken in een sector die nooit stilstaat?
Solliciteer dan uiterlijk 31 oktober 2021 via public@ascento.be.

Te veel last van je Ludo?
Surf naar Jobat.be en
vind een job die écht
bij je past

Meer weten over deze vacatures? www.VREG.be/vacatures

MARKETING MANAGER

Making brands come alive and letting them shine
De kennismaking

Storck is een internationale
producent van kwalitatieve
zoetwarenmerken. Met zijn 6.500
medewerkers is het Duitse bedrijf
wereldwijd een topspeler in de
branche. Al meer dan 110 jaar heeft
het één belangrijk doel: mensen
samen lekker laten genieten.
Vandaag worden de bekende
merken (merci, Werther’s Original,
Toffifee en Knoppers) in meer dan
100 landen verkocht. Storck Belux
(Antwerpen-Berchem) is sinds 1979
actief in België en werkt samen met
de belangrijke retailers. De 11
gedreven medewerkers van Storck
Belux vormen een autonoom en
ambitieus team. Momenteel zijn zij
op zoek naar een:
www.storck.com

De uitdaging: • Je vertaalt de internationale marketingstrategie voor de verschillende merken naar
België en je ontwikkelt een jaarlijks marketingplan waarin de complete marketingmix aan bod komt
• Je werkt dit plan concreet uit, zorgt voor de implementatie en samen met je collega’s in sales werk
je aan de realisatie van de vooropgestelde groeidoelstellingen • Je analyseert consumentendata en
markttrends en in samenwerking met externe partners ontwikkel je adequate marketing- en
actieplannen in lijn met de bedrijfsdoelstellingen • Je volgt de resultaten nauw op, je meet, evalueert
en optimaliseert op basis van een degelijke kosten-batenanalyse • Je coacht een trade marketeer en
een brand manager en je werkt actief aan hun verdere ontwikkeling • Je beheert een substantieel
marketingbudget • Je voorziet het hoofdkantoor van cijfermatige rapportages, je maakt deel uit van
het lokale managementteam en je rapporteert aan de Storck Belux General Manager
De perfecte match: • Gedreven, positief ingestelde teamspeler • Marketingopleiding en minimaal
10 jaar ervaring met brand- en/of productmanagement in een FMCG-omgeving in de voedingssector • Kennis van Nielsen en GfK is een evidentie • Georganiseerd, gestructureerd, creatief en
doelgericht • Ervaring met audiovisuele en digitale media • Nederlandstalig en een uitstekende
kennis van het Frans en Engels
Het aanbod: • De kans om een unieke sleutelpositie in te nemen in een financieel onafhankelijke,
krachtige en sterk groeiende familiale multinational • No-nonsensebedrijfscultuur waarin mensen
meetellen en waar een aangenaam klimaat van samenwerking heerst • Sterke merken en een goed
geoliede corporate machine waarin kwaliteit en betrouwbaarheid een evidentie zijn • Aantrekkelijk
salarispakket

Meer info? Contacteer Erik Colemonts op 03 434 09 90

www.motmansenpartners.be

Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

•
•
•

PROGR AM
COMPOSE YOUR OWN
S NOW
AND GET YOUR TICKET

De snelste weg naar
een job in de publieke
of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

