
WERKEN
IN
BOKRIJK

Bokrijk is een levendig kind- en gezinsvriendelijk park. Jaarlijks geeft het 
Openluchtmuseum 300.000 bezoekers een eigentijdse kijk op erfgoed. Om 
onze werking te ondersteunen is vzw Het Domein Bokrijk op zoek naar een

PROJECTCOÖRDINATOR VAKLAB 
VOLTIJDS/ CONTRACT BEPAALDE DUUR
Een hands-on bruggenbouwer die de bestaande werking rond VAKlab en de 
community errond verder uitbouwt.

PROJECTCOÖRDINATOR COLLECTIE EN DEPOT MUSEUM
VOLTIJDS / CONTRACT BEPAALDE DUUR
Het in kaart brengen van bestaande projecten en processen m.b.t. collectie 
en depot. De organisatie en aansturing van de planning, mensen en middelen 
van de cel collectie en depot.

TEXTIELMEDEWERKER MUSEUM
DEELTIJDS / CONTRACT BEPAALDE DUUR
De organisatie, het beheer en kleine herstellingen van de kledij van de 
publieksbemiddelaars, het museumtextiel en ondersteuning van het textiel-
depot.

Meer informatie over het profi el, de procedure en de arbeidsvoorwaarden vind je 
op www.bokrijk.be/nl/werken-bij-bokrijk. Solliciteren kan t.e.m. 13 januari 2022.

Je krijgt eerst een opleiding binnen de firma waar onze ervaren techniekers je de 
“geheimen” van onze FrituurApparatuur bijbrengen.

Na deze opleiding …
 Maak je deel uit van ons onderhouds- en plaatsingsteam.
 Werk je zowel zelfstandig als in teamverband.
 Plaats je nieuwe bakwanden binnen ons servicegebied.
  Doe je onderhoud, spoor je storingen op bij klanten ter plaatse en los je deze op.

Beantwoord je aan volgend profiel :
 Basiskennis verwarming, gas en/of elektriciteit is een pluspunt
 Je bent leergierig
 Je houdt van een afwisselende job
 Je spreekt vloeiend Nederlands
 Basiskennis Frans is een pluspunt, maar niet noodzakelijk

Wij bieden je :
 Een mooi basisloon
 Een eigen bestelwagen
 Een eigen gsm
 Extra verlofregeling

Wij zijn een familiaal bedrijf dat het zeer belangrijk vindt om een goede verhouding te 
hebben tussen werk en privé-situaties

Spreken bovenstaande punten je aan en ben je toe aan een nieuwe uitdaging in je 
leven.
De uitgebreide jobomschrijving kan u vinden op jobat.be. Wij ontvangen graag uw 
kandidatuur via sollicitatie@perfecta-friteuses.be.
Iedere sollicitatie zullen we discreet bekijken en beantwoorden.

Perfecta FrituurApparatuur, te 
Houthalen-Helchteren, is marktlei-
der in friteuses voor professioneel 
gebruik, voor zowel toestellen op 
gas als op elektriciteit. We mogen onszelf best innovatief en creatief noemen. 
Wil jij ook deel uitmaken van dit gewaardeerde professionele team ?

Wij zoeken momenteel een 

TECHNIEKER PROFESSIONELE FRITEUSES (m/v/x)

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

Waarom nemen werknemers echt ontslag? 
De meeste bedrijven hebben het fout als het gaat om werknemers in dienst nemen en vooral: ze in dienst houden. 
Amerikaans onderzoek plaatst één reden bovenaan waarom heel wat werknemers de deur van hun werkgever achter zich dichttrekken.

De Verenigde Staten zijn al een 
tijd in de ban van de zogenaamde 
‘grote ontslaggolf’. Typ in Google 
‘great resignation’, en je krijgt 
miljoenen zoekresultaten. De 
strijd om jobs in te vullen en goede 
werknemers te behouden, wordt 
er een steeds grotere uitdaging.
Een voorbeeld dat in dit kader wel 
eens opduikt, zijn de meer dan 
honderd vuilnisophalers in New 
York die vorig jaar zo’n 300.000 
dollar (265.000 euro) verdien-
den. Dit als gevolg van een tekort 
aan deze noodzakelijke beroeps-
groep, samen met de vele over-
uren die ze moesten kloppen.

HET IS DE MANAGER
Mensen als werkgever aan je bin-
den, is meer dan loon bieden. Het 
zakenblad Inc maakt in dit kader 

melding van een onderzoek van 
Predictive Index waaruit blijkt dat 
bijna de helft van de Amerikaanse 
werknemers het voorbije jaar 
overwoog om van job te veran-

deren en – al even opvallend – 
dat maar liefst 63 procent van de 
werknemers met een (naar eigen 
zeggen) slechte manager erover 
denkt om het komende jaar te 

vertrekken.
Helemaal nieuw is die conclu-
sie niet. Naar aanleiding van de 
bekende State of the American 
Workplace-studie van Gallup 
stelde CEO Jim Clifton al dat de 
grootste beslissing voor je job en 
carrière die voor je manager is. 
“Als je de verkeerde persoon ma-
nager maakt, zal niets die slechte 
beslissing rechtzetten. Ook geen 
loon of andere voordelen – niets”, 
klinkt het. Het is de conclusie die 
Clifton trok uit tientallen jaren 
van onderzoek en interviews met 
tientallen miljoenen werknemers. 
En een bevestiging van een oude 
leuze op werkgebied: people join 
companies, but leave managers.
         (WiVi)



Het Stadsbestuur van Herk-de-Stad gaat over tot de aanwerving van een 

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 verantwoordelijk voor het debiteuren- en crediteurenbeheer • Je levert ondersteuning bij het 
kasbeheer en de jaarrekening • Je maakt gebruik van informaticatoepassingen en gaat vlot mee in de 
digitalisering van de processen  • Je staat mee in voor de continuïteit van de dienst

Profiel: • Je hebt een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of gelijkgesteld), met 
voorkeur accountancy/boekhouden • Je hebt kennis van boekhouding en de toepasselijke 
wetgevingen • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken • Je bent loyaal t.a.v. de 
organisatie en handelt ernaar in de praktijk • Je neemt verantwoordelijkheid, bent stressbestendig 
en discreet

Aanbod: • Een uitdagende job met opleidingsmogelijkheden en kansen voor persoonlijke groei 
• Een omgeving waar sterk wordt ingezet op groepsvorming en een goede werksfeer • Salarispakket 
op B-niveau. Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen, uit de privésector 
indien relevant • Een uitgebreide en flexibele vakantieregeling; de mogelijkheid tot tijds- en 
plaatsonafhankelijk werken • Tal van extralegale voordelen • Aanleg werfreserve

Interesse? Bezorg je motivatiebrief met uitgebreid cv en een kopie van het gevraagde diploma aan 
het College van Burgemeester en Schepenen, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad. Dit kan per post, 
tegen afgiftebewijs of per e-mail : secretariaat@herk-de-stad.be (vraag ontvangstbevestiging).

Je kan je kandidatuur indienen tot 25 januari 2022. Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

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

Stad Bilzen is op  
zoek naar M/V/X

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:

TOEZICHTER/ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER  

TEAM HANDHAVING
Graad Cv – voltijds – contractueel – onbepaalde duur

In deze functie draag je actief je steentje bij aan een nette 
en veilige stad, waar het aangenaam vertoeven is. Je voert 
zelfstandig administratieve taken uit in de dienst handha-
ving, maar weet ook je plan te trekken op het terrein. Je doet 
vaststellingen over omgevingsvergunningen (o.a. bouw- en 
milieu-inbreuken)  en gemeentelijke administratieve sancties 
(overlast en verkeer). 

PROFIEL
Je bent in het bezit  
van een diploma 
 secundair onderwijs. 

WAT MAG JE VERWACHTEN?  
Een brutomaandloon (afhankelijk van 
relevante ervaring en anciënniteit) 
tussen 2.005,17 en 3.669,98 euro, aan-
gevuld met extralegale voordelen.

BEGELEIDER IN DE  
BUITENSCHOOLSE  

KINDEROPVANG DOMINO
(Graad Cv) in contractueel halftijds dienstverband

Je staat in voor de voor- en naschoolse kinderopvang, opvang 
op woensdagnamiddag en gedurende de schoolvrije dagen en 
vakantie periodes van schoolgaande kinderen (zowel kleuters 
als kinderen van de lagere school). Je bent enthousiast en 
zorgzaam in de omgang met kinderen, ouders en collega’s. Je 
bent creatief in de uitwerking van aangepaste activiteiten. Je 
zorgt mee voor een huiselijke, gezellige sfeer in de opvang. Je 
werkt samen en overlegt met collega’s en de verantwoordelijke 
en je neemt deel aan teamvergaderingen. Je zorgt voor het 
dagelijks opruimen en inrichten van de leefruimte, je hebt oog 
voor hygiëne en voor mogelijke veiligheidsrisico’s.

PROFIEL
Je bent in het bezit 
van een diploma dat 
je toelaat te werken in 
een erkende kinder-
opvangvoorziening.

WAT MAG JE VERWACHTEN?  
Een contract van onbepaalde duur, 
een brutomaandloon (afhankelijk van 
relevante ervaring en anciënniteit) 
tussen 1.002,58 en 1.834,99 euro, aan-
gevuld met extralegale voordelen.

MEDEWERKER POETSDIENST 
WOON- EN ZORGCENTRUM 

DEMERHOF
(Graad Ev) in contractueel halftijds dienstverband 

Als medewerker poetsdienst werk je actief mee aan de netheid 
van ons woon- en zorgcentrum. Je hebt een hart voor ouderen, 
bent nauwgezet en hecht veel belang aan een hygiënische 
omgeving. Je kan zelfstandig aan de slag, maar werkt ook 
graag in team verband. Incidenteel werk je op zaterdag.

PROFIEL
Ervaring als poets-
medewerker is een 
pluspunt.

WAT MAG JE VERWACHTEN?  
Een contract van onbepaalde duur, 
met een brutomaandloon (afhankelijk 
van relevante ervaring en anciënni-
teit) tussen 980,39 en 1.224,56 euro, 
aangevuld met extralegale voordelen. 

INTERESSE?
Stuur – uiterlijk op 24 januari 2022 – je kandidatuur (sollicita-
tiebrief, cv en – voor de functie van toezichter/administratief 
medewerker team handhaving en voor de functie  
van begeleider in de buitenschoolse kinderop-
vang – ook een kopie van je diploma) naar de 
personeelsdienst, Deken Paquayplein 1, 3740 
Bilzen of via e-mail naar vacatures@bilzen.be. 
Raadpleeg de volledige functiekaart op  
www.bilzen.be.

Wij zijn op zoek naar een toffe peer!

Arbeider in de fruitteelt?!

Ontdek onze vacature en
meer informatie over ons op 

Geïnteresseerd in fruitteelt en steekt graag de
handen uit de mouwen op proefvelden en plantages 

Het bezit van een fytolicentie P2 en rijbewijs
tractor/vrachtwagen vormen zeker een
pluspunt

Teamplayer, enthousiast, betrouwbaar,
objectief, nauwkeurig, leergierig en
flexibel 

www.pcfruit.be/vacatures

werft aan:
• adjunct horeca-manager  full-time of 4/5de

• beleidsmedewerker  full-time of 4/5de

De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw is een duurzame en dynamische 
onderneming die zinvolle tewerkstelling en opleiding aanbiedt vanuit 
respect voor de gelijkwaardigheid en eigenheid van ieder mens. Met een 
hart voor mens en milieu bouwen we economische activiteiten uit binnen 
bio tuinbouw en fruitteelt, groenonderhoud, verkoop en horeca. 

Als adjunct horeca-manager ben je medeverantwoordelijk voor de 
dagelijkse uitbating van hotel en fietscafé De Pastorie & jeugdverblijf 
Het Klokhuis én sta je in voor de verdere uitbouw en ontwikkeling 
van het food and beverage aanbod. 

Als beleidsmedewerker maak je deel uit van het dagelijks bestuur en 
ben je medeverantwoordelijk voor het uitzetten van de organisatiekoers. 
Je denkt en werkt actief mee bij de ontwikkeling en implementatie van 
het algemeen beleid, het opzetten van nieuwe projecten en het zoeken 
van financieringsbronnen.

Ontdek hier de volledige vacatures:

Stuur jouw CV met een gemotiveerd schrijven naar
ilse.vanspauwen@dewroeter.be

De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw - Sint-Rochusstraat 8, 3720 Kortessem
T 011 37 52 92 - maatwerkbedrijf@dewroeter.be - www.dewroeter.be



Als administrateur-generaal heeft u de algemene leiding 
over het Agentschap Wegen en Verkeer. Samen met uw me-
dewerkers zet u zich in voor het beheer en onderhoud van 
het wegpatrimonium, het verkeer en het vervoer over deze 
infrastructuur. U zorgt daarnaast voor de nodige input 
voor het vormgeven van het mobiliteitsbeleid.

Bent u geboeid door mobiliteitsvraagstukken? Wil u graag 
bijdragen aan het realiseren van een veilige, vlotte en 
duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaande-
ren? Dan bent u de persoon die we zoeken.

Op www.vlaanderen.be/vacatures vindt u meer informa-
tie terug over deze vacature. Solliciteren kan online tot en 
met 24 januari 2022.

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

Agentschap Wegen en Verkeer
zoekt een administrateur-generaal
(mandaat A311 – Brussel)

wegenenverkeer.be

Het OCMW van Dilsen-
Stokkem gaat over tot de 
aanwerving van 2,6 VTE voor 
onbepaalde duur en aanleg 
wervingsreserve:

Functiebeschrijving:
• Je staat in voor de uitvoering van zorg- en begeleidingsplannen 

inzonderheid verpleegkundige handelingen
• Je streeft in een multidisciplinair team naar kwaliteitsvolle en 

belevingsgerichte bewonerszorg
• Je verricht administratieve taken inzake het medisch en 

verpleegkundig bewonersdossier
• Je signaleert noden en tekorten binnen de bewonerszorg 
• Je werkt onder de directe leiding van de verantwoordelijke 

bewonerszorg

Voorwaarden:
• diploma van bachelor of gegradueerd verpleegkunde (of 

gelijkgesteld) (ook studenten die afstuderen vóór 1 februari 2022) 
• slagen voor schriftelijke proef en gestructureerd interview

Wij bieden:
• contract onbepaalde duur
• salarisschaal BV1-3: bruto maandwedde bij voltijdse prestaties:             

€ 2.866,36 minimum - € 4.804,65 maximum
• salarisschaal C3-4: bruto maandwedde bij voltijdse prestaties:             

€ 2.611,76 minimum - € 4.361,14 maximum
• anciënniteit kan in rekening worden gebracht in functie van 

aantoonbare beroepservaring
• maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 

aanvullend pensioenstelsel
• aangename werkomgeving in dynamische organisatie

Leeftijd, afkomst, gender, handicap, enz, maken geen verschil.
Talenten zijn voor ons belangrijk.

Hoe solliciteren?
Kandidaturen voor deze functie dienen 
uiterlijk 16 januari 2022 toe te komen.

Per post: OCMW – Vast Bureau,       
A. Sauwenlaan 80, 3650 Dilsen-
Stokkem

Via e-mail: vacatures@dilsen-
stokkem.be

Via registratielink: 
https://www.jobsolutions.be/register/10
205-20

Door overhandiging tegen 
ontvangstbewijs

Je kandidatuur dient vergezeld te zijn 
van CV, motivatiebrief en kopie van 
diploma. 

Laattijdige of onvolledige 
kandidaturen worden niet 
weerhouden.

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit een 
schriftelijke proef en een 
gestructureerd interview.

Meer info?
Voor meer informatie: 
Jessie Lenssen, 089 75 75 27 of 
vacatures@dilsen-stokkem.be

Bachelor (Bv1-3) en/of 
gegradueerde verpleegkunde (C3-4)

woonzorgcentrum ‘t Kempken

Lokaal bestuur Kortessem gaat 
over tot de aanwerving van 

volgende functie, met aanleg van 
een werfreserve van 2 jaar:

Voor verdere inlichtingen en info kan je 
terecht op: www.kortessem.be

DESKUNDIGE RUIMTE – 
MILIEU & DUURZAAMHEID
Ben jij de groene duizendpoot die geboeid is door een 
duurzaam beheer en die zin heeft om zich vast te bijten 
in milieugerelateerde beleidstaken? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

De functie
Als ‘Deskundige Ruimte – Milieu & Duurzaamheid’ sta je 
in voor het uitbouwen van een duurzaam gemeentelijk 
milieubeleid. Dit doe je door sensibiliseringsacties op te 
zetten en het milieubewustzijn te stimuleren. Je kan als geen 
ander de hiervoor van kracht zijnde wetgeving uitvoeren en 
toepassen. Daarnaast werk je niet alleen enthousiast mee 
aan gemeentelijke en bovengemeentelijke actieplannen en 
projecten, je steekt ook graag de handen uit de mouwen bij 
de uitvoering. 

Je bent verantwoordelijk voor het administratief afhandelen 
van milieutechnische dossiers. En tot slot neem jij het 
voortouw bij het vormgeven van het klimaatactieplan en zorg 
je voor de uitvoering ervan. 

Heb je interesse in deze functie?
Een uitgebreide functiebeschrijving vind je op jobat.be.

Guidelines

KRIOS Automation is een jong automatiseringsbedrijf in to-
taalprojecten voor Automotive en Food & Beverage klanten. 
Je komt terecht in een dynamisch team en bouwt mee 
aan uitdagende oplossingen voor heel wat technische 
installaties op het gebied van transport en process.
Dat kan gaan van vloerconveyors over hanginstallaties, 
zoals power&Free en EHB/EMS, tot echte process-instal-
laties.

Voor de versterking van ons team zijn wij nog op zoek naar een: 

PLC PROGRAMMEUR
-  voorbereidend programmeren en indienstname van diverse installa-

ties op basis van de elektrische schema’s en functionele beschrijving;
- visualisatie op SCADA;
- IO-testen samen met de Hardware Engineer;
- Indienstname van de installatie on site;
- Stand-by tijdens productiestart.

INDUSTRIEEL ELEKTRICIEN – COMMISSIONER AUTOMATION 
TECHNICIAN
-  als technicus ben je onze drijvende kracht om de elektrische  

installaties te realiseren;
- elektrische foutopsporing;
- IO-testen samen met de Hardware Engineer;
- indienstname van de installatie on site;
- stand-by tijdens productiestart.

Aanbod 
- competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring;
-  tal van voordelen zoals een vast contract, bedrijfswa-

gen, laptop, GSM, groeps- en hospitalisatieverzekering;
- interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Interesse? Stuur je motivatie en cv naar 
stijn.renier@krios-automation.be

Nijverheidslaan 32
3630 Eisden-Maasmechelen
Tel. +32 (0)89 76 40 89

DRUKKERIJ
zoekt een:

AFWERKER
Drukwerk

snijden, vouwen, nieten, binden, ...

interesse mail naar: guy@gijsemberg.bewww.gijsemberg.be



WELTJENS Transport NV is een familiale onderneming die zich - naast algemeen transport voor verpakte 
goederen - specialiseert in transport voor de bouwsector. Van de aanvoer van grondstoffen tot het vervoer 
van afgewerkte producten, WELTJENS Transport is een betrouwbare partner met een grote vloot speciale 
voertuigen: kip-, kraan- en plateauwagens, diep- en binnenladers en betonmixers. Het team van gemotiveerde 
medewerkers zorgt voor duurzame klantenrelaties. Professionaliteit, leiderschap en een toekomstgericht 
businessplan zorgen daarnaast voor een langetermijnstrategie. Dankzij continue investeringen blijft het 
wagenpark voldoen aan de aan de meest recente kwaliteitsnormen, zowel voor de chauffeur als voor het 
milieu. Om het administratieve team te versterken, zoeken we een:

Functie en verantwoordelijkheden

Gewenste kwalifi caties

1. Uitvoeren van personeelgerelateerde taken: loonadministratie, arbeidsovereenkomsten, bijhouden/
aanmaken van dossiers, Dimona, e-box, checkin@work ...

2.  Ondersteunen van de afdeling facturatie (facturen opstellen)
3.  Bijhouden van transportvergunningen, inschrijven van voertuigen, updaten van boorddocumenten, 

code 95, plannen van medische onderzoeken
4.  Afhandelen van schadedossiers: aangifte, bestek, afspraken experts ...
5.  Onderhouden van contacten met makelaar en sociaal secretariaat
6.  Meewerken aan digitalisering en verbeteringsprojecten

BA adm/log/hr/kmo

Wat heeft WELTJENS TRANSPORT u concreet te bieden?

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

Aanwerving exclusief 
begeleid door 

Gefocust Meedenken

Veelzijdig Bereid om 
te lerenAccuraat 

Competitief 
loon pakket 
(gsm, tankkaart ...)

Oudsbergen 120 medewerkers 
(110 chau� eurs)

www.weltjenstransport.be1965

Erg veel 
afwisseling

Contacten met 
collega’s & 
leveranciers

Financieel 
gezond en 
stabiel bedrijf

Allround Administratief Bediende
Interesse in hr-taken

Kennis van 
sociale wetgeving

1 FTE Deskundige vrije tijd en cultuur
contractueel – niveau B1-B3
Je organiseert de werking van de dienst cultuur en zorgt voor de coördinatie en 
organisatie van het vrijetijdsprogramma Buiten schoolse Opvang Activiteiten. 
Je rapporteert aan de lokale en hogere overheid en je bewaakt de subsidies. 
Samen werking met de verschillende diensten van vrije tijd, welzijn en OCMW is hierbij 
belangrijk.

1 FTE Deskundige patrimonium  
contractueel - niveau B1-B3
Je onderhoudt en beheert het patrimonium van de stad, het OCMW en het AGB 
zoals bepaald in het strategisch meerjarenplan. Je zorgt ervoor dat het patrimonium 
technisch, hygiënisch en duurzaam onderhouden wordt. Je ondersteunt de coör-
dinator grondgebiedzaken en volgt toegewezen projecten nauwgezet op.

0,5 FTE Administratief medewerker leefmilieu   
contractueel – niveau C1-C3
Je volgt op wat er lee�  rond duurzaamheid en leefmilieu. Je staat in voor de 
informatieverstrekking aan de burgers over milieuzorg en voor de administratieve 
ondersteuning van de dienst milieu.

0,5 FTE Administratief medewerker buitenschoolse 
kinderopvang 
contractueel - IFIC loonschalen (schaal 11)
Je staat in voor het onthaal, de begeleiding en de veilige opvang van kinderen uit 
het kleuter- en lager onderwijs. Je wisselt informatie uit met het team, de ouders en 
de bevoegde diensten. Je werkt voor en na de schooluren en tijdens de vakantie-
periodes. Je bent klantvriendelijk, integer en een objectieve teamplayer. Je kent de 
sector en je kan werken met het MS O�  ce-pakket.

Aanwervingsvoorwaarden: • Diploma professionele bachelor (niveau B) of diploma 
hoger secundair onderwijs (niveau C/IFIC) • Je slaagt voor het aanwervingsexamen

Aanbod: • Boeiende job • Geïndexeerd bruto maandloon: min. €2509,94 – max. 
€ 4229,18 (niveau B); min.€1965,88 – max.€3598,07 (niveau C) • maaltijdcheques €8 
• hospitalisatieverzekering • fi etsvergoeding • 30 verlofdagen • Mogelijkheid tot 
toekenning van 10 jaar relevante anciënniteit uit de privésector of uit een zelfstandige 
activiteit 

Interesse? Stuur je kandidatuur, cv en een kopie van je diploma, uiterlijk 
23 januari 2022 naar het College van burgemeester en schepenen, 
Markt 14, 3545 Halen of geef ze af aan het onthaal in het stadhuis. Mailen 
kan ook naar: personeelsdienst@halen.be. De functiebeschrijvingen en 
de specifi eke aanwervingsvoorwaarden vind je op www.halen.be of bij de 
personeelsdienst via 013 61 81 26. Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Het stadsbestuur van HALEN richt 
een aanwervingsexamen (voor 
onbepaalde duur) met aanleg 
wervingsreserve in voor:

SHAMROCK TECHNOLOGIES is een Amerikaanse 
multinational met vestigingen in de VS, China en 
Tongeren en is gespecialiseerd in het innoveren 
van gemicroniseerde was en andere additieven. 
Deze additieven worden gebruikt in inkten, coa-
tings, kunststoffen, smeermiddelen en andere 
toepassingen die een duurzaam effect op de 
wereld hebben. Zo worden ze gebruikt om te 
voorkomen dat inkt op verpakkingen en boeken 
vervaagt, om drankblikjes kostenefficiënt te 
produceren, om houtcoatings waterafstotend 
te maken en om auto-onderdelen langer mee te 
laten gaan. Bij het maken van de gemicroni-
seerde poeders is Shamrock een belangrijke 
recycler van gespecialiseerde kunststoffen. Op 
die manier helpen ze veel CO

2
 uit de atmosfeer 

te houden en is het effect op het milieu duidelijk 
meetbaar. Vanuit Tongeren gaan producten 
naar klanten, vnl. multinationals in de chemi-
sche industrie die innovatief bezig zijn met 
oppervlaktebehandeling of kunststofverwer-
king, in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. 
Met waarden als teamwork, betrokkenheid en 
plezier zetten de medewerkers zich elke dag in 
voor volledige klanttevredenheid. Om deel uit te 
maken van dit groeibedrijf zoeken we:

www.shamrocktechnologies.com

30 werknemers 

Duurzaamheidsprijs

Tongeren

1941 (VS), 2001 (Tongeren)

Wat heeft SHAMROCK TECHNOLOGIES u concreet te bieden?

Bijdragen
aan milieu

Internationale 
contacten

Zeer goede arbeids-
voorwaarden

Financieel 
sterk 
moederbedrijf

Duidelijke visie 
en waarden

FINANCE OFFICERHR MANAGER
Functie en verantwoordelijkhedenFunctie en verantwoordelijkheden

1. Inboeken van aankoop- en verkoopfacturen, bankafschriften en 
diversen

2. Voorbereiden en opvolgen van betalingen en provisies
3. Instaan voor btw- en listingaangiftes en debiteurenbeheer
4. Actief bijdragen aan maandelijkse afsluitingen
5. Verwerken van personeelsadministratie (prestatiestaten, 

verlofregelingen ...) i.s.m. het sociaal secretariaat

1. Bepalen van de HR-strategie samen met de President en het 
leadership team, om alle medewerkers te laten groeien

2. Begrijpen en vertalen van de bedrijfscultuur naar processen en tools 
voor de ontwikkeling en de groei van medewerkers

3. Uitwerken van een aanwervings- en retentiebeleid, KPI’s, Comp & Ben ...
4. Leiden van de organisatie in de ontwikkeling van zelfsturende teams

Ba accountancy met 
enige ervaring

Ervaring in productieomgeving

Voorkeur Ma, 
Ba met relevante ervaring

Gewenste kwalifi catiesGewenste kwalifi caties

Raakvlak met 
personeelsadmin.

Kennis soc. 
wetgeving 
(NL-D is plus)

Kennis van 
boekhoudpakket

Ervaring met 
zelfsturende 
teams

ZG kennis Excel

ZG kennis Engels 

NauwkeurigIntegriteit Daadkracht 

Empathie

Inzicht

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 21 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

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

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



Meer info? Contacteer Eline Gregoor op 011 36 10 69 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
De Franse zuivelcoöperatie 
Eurial, de melkbranche binnen 
Agrial, is Europees marktleider 
op het vlak van geitenkaas. In 
België is Eurial actief vanuit de 
Capra-site in Halen, met 120 
medewerkers en een jaarlijks 
zakencijfer van 80 miljoen euro. 
De afgelopen jaren kende de site 
ook een exponentiële groei. Om 
die groei verder te realiseren, 
zoeken ze een ervaren: 

 www.capra.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

SALESMANAGER BENELUX
De uitdaging: • Samen met de marketingmanager en commercieel directeur bepaal 
je de verkoopstrategie van Capra voor de Benelux • Je coördineert een team van één 
keyaccountmanager en merchandisers en zet met hen de verkoopstrategie om in concrete 
acties • Je zoekt naar opportuniteiten bij de bestaande keyaccounts en bij prospecten 
• Samen met R&D, productmarketing en de binnendienst ga je op zoek naar de juiste 
producten, verpakkingsoplossingen, logistieke aanpak en een marktconforme prijsstelling 
• Je neemt een belangrijk stuk bestaande business over, dat je consolideert en verder 
uitbouwt • Jouw focus ligt op het vermarkten van gegeerde geitenkazen, waaronder 
Soignon, Grand Fermage, Le Pavé d’A�  nois en privatelabelproducten • Je zorgt ervoor 
dat de volume- en omzetdoelstellingen behaald worden

De perfecte match: • Je beschikt over een grondige kennis van de retailmarkt, met min. 
5 jaar succesvolle ervaring in keyaccountmanagement, bij voorkeur met voedingsproducten 
in de zuivel • Je houdt ervan om anderen te engageren en bij te sturen waar nodig • Je bent 
vertrouwd met commerciële onderhandelingen op hoog niveau, niet in het minst in de 
privatelabelbusiness • Je bent resultaatgericht, contact  vaardig en een doorzetter • Je kan je 
vlot en professioneel uitdrukken in het Frans en in het Engels

Het aanbod: • Functie met veel verantwoordelijkheid, in een internationale context 
• In samenspraak met de commercieel directeur krijg je autonomie om je eigen accenten 
te leggen • Een competitief en aantrekkelijk salarispakket in lijn met je ervaring en toege-
voegde waarde

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Essec Group staat voor 
360°�ICT�oplossingen voor 
bedrijven, de overheid, zorgsector 
en particulier. Met ruim 40 jaar 
ervaring en een 100�tal enthousiaste 
experts in zowat elke discipline 
van de communicatietechnologie 

verbindt Essec je met alles wat voor jou belangrijk is. 
Via Essec heb je je (digitale) wereld altijd en overal 
binnen handbereik. Essec maakt het verschil met slimme 
oplossingen en persoonlijke service. Om de beoogde 
groei van de organisatie verder te ondersteunen, zijn wij 
voor hen op zoek naar een salesmanager.

www.essec.be 

Profi el: 
• Hoger diploma en min. 10 jaar relevante 

commerciёle ervaring in een b2b�context
• Stevige achtergrond op het vlak van leidinggeven, 

in staat om een team te sturen en te coachen 
zodat targets gehaald worden

• Grote affiniteit met ICT, telecom of aanverwanten
• In staat om strategisch mee te denken op langere 

termijn en voldoende hands�on om de vertaalslag 
te maken naar operationele plannen

• Commerciёle mindset en goede 
onderhandelingsvaardigheden

• Nuchter, flexibel en pragmatisch

salesmanager
• Als salesmanager heb je de eindverantwoordelijkheid over de commerciёle strategie en activiteiten binnen de 

groep ETS Systems
• Bepalen van de commerciёle visie en bijhorende strategie in overleg met de CEO 
• Uitwerken en implementeren van een operationeel salesplan met targets en prioriteiten voor een 8�koppig team
• Verdere uitbouw van professioneel salesmanagement en structureel overleg
• Fungeren als begeleider en coach voor je mensen
• Nauwe samenwerking met de marketingmanager i.f.v. ondersteunende marketinginitiatieven 
• Opvolgen van ontwikkelingen, evoluties en noden op de markt en intern vertalen naar innovatiemogelijkheden
• Uitbouw van bestaande partnerships met leveranciers
• Rapporteren aan de CEO

Aanbod:
• Werken voor een toonaangevende speler, een gevestigde 

waarde in de sector, waar innovatie en ontwikkeling 
vooropstaan

• Een ervaren en gemotiveerd team dat graag kennis deelt 
en ernaar uitkijkt om van jou bij te leren op het vlak van 
commercieel management

• Een volledig en aantrekkelijk salarispakket afgestemd op 
jouw ervaringsniveau

Contacteer Hanne Hooyberghs via 011 30 35 00
www.motmansenpartners.be 

Solliciteer via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 
De selectieprocedure verloopt exclusief 
via Motmans & Partners.Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

• Stevige achtergrond op het vlak van leidinggeven, 
in staat om een team te sturen en te coachen 
zodat targets gehaald worden

• Grote affiniteit met ICT, telecom of aanverwanten
• In staat om strategisch mee te denken op langere 

termijn en voldoende hands�on om de vertaalslag 
te maken naar operationele plannen

• Commerci
onderhandelingsvaardigheden

• Nuchter, flexibel en pragmatisch

Meer info? Contacteer Tara Valeri op 011 36 10 78 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Gielen NV (met hoofdzetel in 
Genk) is een vooraanstaande 
speler inzake afvalverwerking. 
Deze familiale onderneming stelt 
zo’n 100-tal vaste medewerkers 
te werk en kan dankzij haar 
jarenlange ervaring een antwoord 
bieden op elk afvalprobleem. Voor 
haar diverse klantenportefeuille 
(in productie, distributie, horeca 
enz.) staat Gielen NV garant 
voor maatwerk met sterke 
focus op milieuvriendelijkheid. 
Ter versterking van hun team 
ondersteunen wij hen momenteel in 
de zoektocht naar een:

 gielen-recyclage.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

TRANSPORTPLANNER
De uitdaging: • Samen met een collega zorg je ervoor dat de vloot van zowat 
50 vrachtwagens dagdagelijks e�  ciënt en e� ectief ingezet kan worden en dat de 
goederenbewegingen met afzetcontainers tussen klant, de eigen triage- en recyclagesites 
en de eindverwerkers vlot verlopen • Je maakt de planning op van alle transporten, waarbij 
je rekening houdt met de vraag van de klant, de beschikbaarheid van de chau� eurs en dit 
op de meest e�  ciënte manier • Je bent het eerste aanspreekpunt voor aanvragen per mail 
en telefoon en je zorgt voor de administratieve afhandeling waaronder orderintake en het 
klaarmaken van de nodige transportdocumenten • Je volgt de chau� eurs op en stuurt ze aan. 
Eventuele wijzigingen of problemen los jij constructief en vlot op • Je staat in nauw contact 
met klanten en opdrachtgevers

De perfecte match: • Je hebt een Bachelor denkniveau en je hebt een 5-tal jaren ervaring in 
een gelijkaardige functie • Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een 
positieve werkhouding • Je kan zelfstandig werken en bent oplossingsgericht • Je drukt je 
vlot uit in het Nederlands en je kan je behelpen in het Frans en Engels • Je houdt je hoofd 
koel in piekmomenten en stressvolle situaties • Je bent bereid om in wekelijks wisselende 
uren te werken (6u00 tot 14u30 en 9u30 tot 17u30)

Het aanbod: • Je komt terecht in een collegiaal team en kan rekenen op een degelijke interne 
opleiding • Je krijgt een afwisselende job met veel variatie en ruimte voor initiatief • Je kan 
werken in een milieubewuste omgeving • Je kan rekenen op een degelijk, 
marktconform salarispakket



ASSISTENT-PRODUCTIELEIDER/
WERKVOORBEREIDER 
De uitdaging: • Nauw samenwerken met de familie en werkvoorbereiders om de vele projecten tot 
een goed einde te brengen • O� ertes en opmetingen interpreteren • Deurenborderellen opmaken 
en uitschrijven voor productie • Ontwerpen voor trappen opmaken in 3D • Productietekeningen van 
de trappen voorbereiden • Helpen aansturen van de vijfassige CNC-machines en het automatisch 
magazijn voor de productie van trappen en deuren • Ondersteuning van de productieleider in 
diverse projecten (aanpalende nieuwbouw, automatisatie …)

De perfecte match: • Je hebt bij voorkeur een professionele bachelor in een technische richting 
• Je bent een teamplayer en een kei in organiseren • Communicatief sterk • Kennis van Excel, 
Outlook en AutoCAD 2D • Kennis van woodWOP, Compass en Cobus (CNC-programma’s) is een 
plus • Je bent accuraat en plichtsbewust 

Het aanbod: • Je komt terecht in een hecht team, dat degelijke ondersteuning biedt • Er wordt een 
interne opleiding voorzien • Je kan rekenen op een degelijk, marktconform salarispakket en een 
bedrijfswagen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Stevens Houttechnieken is een 
familiebedrijf uit Sint-Truiden met één 
duidelijke missie: superieure kwaliteit 
afl everen, met oog voor de kleinste 
details. Een missie die tot op vandaag 
blijkt uit alle vervaardigde deuren en 
trappen op maat. Naast een 40-tal 
betrokken en gedreven medewerkers 
wordt het bedrijf gekenmerkt door een 
ruime toonzaal met 600 m2 inspiratie 
aan trappen en deuren, een uitgebreid 
aanbod voor zowel particulieren als 
bedrijven, maatwerk door bekwame 
vakmensen in een eigen atelier met 
eigen opleidingen, 4 CNC-machines …
Er wordt ook gewerkt met veel 
aandacht voor het milieu. Zo wordt 
voor de trappen alleen hout met een 
FSC-label gebruikt. Omwille van de 
continue groei kijken we voor hen uit 
naar een:

 www.stevenstrappen.be Meer info? Contacteer Ellen Philips op 011 30 35 00 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien?  Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

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 Voets in Bilzen zijn we 
op zoek naar:

 www.notaris-voets.be

NOTARIEEL MEDEWERK(ST)ER
De uitdaging: • Verantwoordelijk voor administratieve, voorbereidende taken • Klanten te 
woord staan bij de opstart van het dossier • Opzoekingen doen en aktes administratief 
voorbereiden • Afspraken maken met klanten • Inschrijven van aktes 

De perfecte match: • Professionele bachelor rechtspraktijk of gelijkwaardig door ervaring 
• Accuraat en verantwoordelijk • Vriendelijke uitstraling en empathisch vermogen • Sterke 
professionele leergierigheid

NOTARIEEL JURIST(E)
De uitdaging: • Vastbijten in een dossier om er een duidelijk zicht op te krijgen • Diverse 
klantencontacten onderhouden • Op een professionele en integere manier advies verlenen 
• Controle van de voorbereidende werkzaamheden in de dossiers • Een akte afl everen die 
juridisch in orde is

De perfecte match: • Master in de rechten en/of master in het notariaat • Verant woordelijk, 
accuraat, zelfstandig en initiatiefnemer • Klant- en servicegericht • Flexibiliteit in denken en in 
prioriteiten stellen • Teamplayer die actief bijdraagt aan een goede sfeer

Aanbod voor beide functies: • Gezond en groeiend notariaat met 11 gedreven collega’s 
• Aantrekkelijke verloning aangevuld met extralegale voordelen • Loopbaankansen • Aan-
gename werkomgeving

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

NOTARISKANTOOR

Xavier VOETS

Meer info? Contacteer Ellen Philips op 011 30 35 00

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

www.motmansenpartners.be  

E-COMMERCEMANAGER
Een gedreven salesgeneralist die online groei genereert

De uitdaging: • Je ontwikkelt, implementeert, meet en optimaliseert de (omnichannel) klantbeleving 
om zo de klantloyaliteit, -retentie en -acquisitie te verhogen • Je ontwikkelt commerciële initiatieven 
voor groei in sales, kwalitatieve tra�  c, klantacquisitie en -retentie en optimaliseert daarmee de 
online klantervaring • Je ontwikkelt digitale campagnes via Google Ads, display advertising en 
sociale media, in samenwerking met een digital agency • Je beheert de content van de websites 
en zorgt voor een tijdige en juiste lancering van nieuwe producten en promoties • Je werkt samen 
met de operationsmanager, het digital agency, het IT-team en de senior manager, aan wie je ook 
rapporteert

De perfecte match: • Je bezit minimaal een bachelordiploma • Je hebt ervaring in online sales 
(acquisitie en retentie) door de ontwikkeling van commerciële opportuniteiten en processen, bij 
voorkeur in energie of telecom (geen must) • Je hebt ervaring met tools zoals WordPress, Google 
Analytics en Actito marketing automation • Je bent bij voorkeur tweetalig (Nederlands en Frans) 
• Je kan zelfstandig werken, bent assertief en hebt geen 9-to-5-mentaliteit • Je bent een 
teamplayer en kan veel ballen in de lucht houden

Het aanbod: • Je komt terecht in een jong en dynamisch team, waarin veel kennis wordt gedeeld 
• In dit groeibedrijf krijg je de kans om mee de koers te bepalen • Je kan rekenen op trainingen van 
Aanbieders en partnerbedrijven, waardoor je persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd wordt • Als 
kers op de taart geniet je van een competitief salaris en veel fl exibiliteit en autonomie

Meer info? Contacteer Brecht Blindeman op 011 36 10 75 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

De kennismaking
Aanbieders.be is een 
vergelijkingswebsite voor energie- en 
telecomleveranciers, die internationaal 
wil doorgroeien tot de meest 
toonaangevende online makelaar. 
Door gebruik te maken van data en 
algoritmes helpen ze klanten proactief 
aan de beste voorwaarden en 
tarieven, gebaseerd op hun behoeften 
en wensen. Ze zetten zich dagelijks 
in voor een excellente service op 
maat. In alle transparantie, voor zowel 
klanten als opdrachtgevers. Vanuit 
hun hoofdkantoor in Hasselt en hun 
servicecenters in Spanje en Marokko 
focust het team van 63 medewerkers 
zich momenteel op de Beneluxmarkt. 
Om hun internationale ambitie verder 
te realiseren, zoeken we voor hen een: 

 www.aanbieders.be



Kom ons team vervoegen! 
Reageer via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures of contacteer 
Eline Gregoor via 011 36 10 69.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

ALLROUND DIGITAL MARKETEER + 
De uitdaging: • Je werkt de digitale marketingstrategie planmatig uit • Je beheert de diverse 
social mediakanalen van Motmans & Partners en Plug.In O�  ce • Je maakt en coördineert content 
voor zowel o� - als online kanalen • Je zorgt dat de website up-to-date blijft en dat de applicaties 
perfect werken • Je weet als geen ander hoe je social media advertenties en campagnes kunt 
inzetten om vacatures onder de aandacht te brengen • Je monitort ze nauwlettend en stuurt bij 
•Je zorgt ervoor dat je up-to-date blijft met de nieuwste ontwikkelingen in het online media- en 
marketinglandschap • Je bent administrator van ons applicant tracking system (Carerix) en je 
bent de SPOC voor je collega’s, je waakt erover dat alles naar behoren werkt • Je rapporteert 
rechtstreeks aan de managing director

De perfecte match: • Je kan terugblikken op enkele jaren ervaring in een digitale 
marketingfunctie • Interesse in de hr-materie is een pluspunt. Vooral: je hebt veel goesting 
om je professioneel uit te leven en te blijven groeien in je expertisedomein • Je haalt energie 
uit hands-on marketingtaken, maar je wil tevens op conceptueel niveau nadenken over de 
langere termijn • Je kan werken met de meest courante marketingtools zoals Mailchimp, Google 
Analytics, … • Je kan zelfstandig werken en bent resultaatgericht • Je bent aangenaam in de 
omgang met een discrete en integere aanpak

Het aanbod: • Tof team, time for fun en een moderne kantooromgeving • Ruimte voor initiatief 
en creativiteit • State-of-the-art tools en methodieken • Opdrachten voor de belangrijkste 
bedrijven uit de regio • Opleidings- en doorgroeimogelijkheden • Aantrekkelijke voorwaarden

 www.motmansenpartners.be

YOU DON’T BUILD A 
BUSINESS. YOU BUILD 
PEOPLE AND THEN 
PEOPLE BUILD THE 
BUSINESS. 

Motmans & Partners, met 
kantoren in Hasselt, Lommel, 
Herentals, Eindhoven, Diegem 
en Antwerpen, is een vaste 
waarde in kwaliteitsvolle hr-
dienstverlening. Onze ervaren 
consultants bieden maatwerk 
op het vlak van Werving & 
Selectie, Talent Management, 
Hr-advies, Projectsourcing en
Loopbaanbegeleiding. Onze 
klanten bevinden zich zowel 
in de private en de publieke 
sector als in de sociale en 
non-profi tsectoren. Motmans 
& Partners groeit. Zin om onze 
familie te versterken?

Meer info? Contacteer Eline Gregoor op 011 36 10 69   www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Bebat in Tienen is een 
milieuorganisatie die al meer dan 
25 jaar gebruikte batterijen een 
nieuw leven geeft. Bebat beheert 
zo’n 24.000 inzamelpunten 
verspreid over heel Vlaanderen 
en staat in contact met ongeveer 
4.000 productinvoerders, 
waaronder bol.com, Amazon … 
Ondertussen is Bebat uitgegroeid 
tot een van de grootste spelers in 
duurzaamheid. Elke dag streven 
ze ernaar om batterijen meer 
en beter te recycleren. Omwille 
van een voortdurend innovatief 
karakter, zijn wij voor hen op zoek 
naar een: 

 www.bebat.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

CUSTOMERSERVICEMANAGER
De uitdaging: • Je staat aan de basis van de dienstverlening naar de klant • Je denkt na over 
een oplossing voor het groeiend aantal klanten en inzamelpunten • Je wordt verantwoordelijk 
voor de relatie met klanten (batterijproducenten en -distributeurs) en inzamelpunten en je 
zorgt voor een uitstekende customer experience • Je maakt klanten wegwijs in hun wettelijke 
verplichtingen en helpt bij de administratieve ondersteuning bij de werving van nieuwe klanten 
• Je stuurt en organiseert de activiteiten van het customerserviceteam (3 medewerkers) 
• Je helpt het team met het beantwoorden van vragen en klachten • Je zorgt ervoor dat het 
snelgroeiende aantal ophalingen op maat vlekkeloos verloopt • Je verbetert en vereenvoudigt 
bestaande processen en fl ows • Je werkt mee aan de optimalisatie en implementatie van 
bedrijfsspecifi eke IT-applicaties • Je rapporteert aan de directeur Finance, Customer Service, 
Legal en Public A� airs

De perfecte match: • Master denkniveau • Zin om bij te dragen aan een duurzame en circulaire 
economie • Ervaring in FMCG is zeker een pluspunt, maar geen must • Problemsolver, communi-
catief en gedreven • Geboren peoplemanager met de juiste leidinggevende skills • Ownership 
nemen en procesmatig en klantgericht denken • Basiskennis van transportdocumenten • Kennis 
van wettelijke kaders • Nederlandstalig met een uitstekende kennis van het Frans en het Engels

Het aanbod: • Meewerken aan een beter milieu, samen met een team van gedreven en 
enthousiaste collega’s • Open bedrijfscultuur met ruimte voor initiatief • Interne en externe 
opleidingen • Attractief loonpakket, inclusief een bedrijfswagen en extralegale voordelen 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

ERVAREN ASSESSOR
Psycholoog met ruime expertise in Assessment en Development Centers

De uitdaging: • Vanuit jouw opgebouwde expertise fungeer je als business partner naar 
onze klanten. • Je staat in voor assessment en development centers, waarbij je een ruime 
verantwoordelijkheid krijgt over een klantenportefeuille. • Vertrekkende van een grondige 
intake en behoefteanalyse, werk je oplossingen op maat uit. • Je kent jouw dossiers in de 
diepte en aan de hand van korte communicatielijnen rapporteert je tijdig naar jouw klanten en 
geef je persoonlijke feedback aan jouw kandidaten. • Je getuigt van expertise en kennis van 
diverse tools op het vlak van persoonlijkheidsvragenlijsten, vaardigheidstests en assessment 
oefeningen. • Bij gelegenheid ondersteun je ook de wervings- en selectieactiviteiten. 
• Je rapporteert aan de director talent development.

De perfecte match: • Je hebt een master in de psychologie en beschikt over minimaal 5 jaar 
relevante ervaring, zowel met assessment en development centers, als met werving & selectie. 
• Je werkt oplossingsgericht, met de nodige creativiteit en fl exibiliteit. • Je kan zelfstandig 
werken, maar tegelijk ben je een teamplayer.

Het aanbod: • Je komt terecht in een dynamisch en zeer gedreven team met een sterke 
klantenfocus. • Je kan rekenen op een aantrekkelijk loonpakket (incl. bedrijfswagen).

 www.motmansenpartners.be

YOU DON’T BUILD A 
BUSINESS. YOU BUILD 
PEOPLE AND THEN 
PEOPLE BUILD THE 
BUSINESS. 

Motmans & Partners, met 
kantoren in Hasselt, Lommel, 
Herentals, Eindhoven, Diegem 
en Antwerpen, is een vaste 
waarde in kwaliteitsvolle hr-
dienstverlening. Onze ervaren 
consultants bieden maatwerk 
op het vlak van Werving & 
Selectie, Talent Management, 
Hr-advies, Projectsourcing en
Loopbaanbegeleiding. Onze 
klanten bevinden zich zowel 
in de private en de publieke 
sector als in de sociale en 
non-profi tsectoren. Motmans 
& Partners groeit. Zin om onze 
familie te versterken?

Kom ons team vervoegen! 
Reageer via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures of contacteer 
Sophie Bijnens via 011 30 35 05.



De kennismaking
Advocatenkantoor Driessen is 
47 jaar geleden opgestart door 
Herman Driessen. Het kantoor 
bevindt zich op het Sint-Katarina -
plein in Hasselt en is gespeciali-
seerd in familie-, insolventie-, 
ondernemings-, straf- en 
verzekeringsrecht. Naast meneer 
Driessen is er ook een vaste 
ervaren advocaat-medewerker 
en wordt er regelmatig beroep 
gedaan op bijkomende onder-
steuning van een zelfstandig 
advocaat. Aangezien meneer 
Driessen de pensioenleeftijd 
overschreden heeft, kijkt hij uit 
naar een ambitieuze advocaat om 
dit levenswerk verder te zetten. 
Daarom zijn we op zoek naar een:

ADVOCAAT
Met de ambitie om het kantoor verder uit te bouwen 

De uitdaging: • Thuis in meerdere rechtstakken en verschillende soorten zaken behandelen 
(met focus op familierecht en insolventierecht) • Op relatief korte termijn eindverantwoorde-
lijke en (mede-)eigenaar van het kantoor • Verwerven, uitbouwen en onderhouden van de 
klantenportefeuille • Samenwerken met een ervaren en trouwe medewerker en derden 
• Dossiers volledig uitwerken, met juridisch optimale oplossingen • De hoogste kwaliteit aan 
juridische dienstverlening bieden • Op een professionele en integere manier advies verlenen, 
vertrekkend vanuit het belang van de klant • Behandelen van zaken op het gebied van het 
insolventierecht en cliënten hierbij ondersteunen

De perfecte match: • Je beschikt over een master in de rechten, met minstens enkele jaren 
ervaring als advocaat • Je bent verantwoordelijk, neemt initiatief en hebt voldoende ervaring 
om zelfstandig en optimaal juridisch advies te geven • Je bent klant- en servicegericht, 
com   municatief en connecterend • Nauwgezetheid is eigen aan je manier van werken 
• Je bent collegiaal en draagt actief bij aan een goede teamsfeer

Het aanbod: • Je krijgt de unieke kans om een goed draaiend kantoor te verwerven en 
verder uit te bouwen • In functie van je ervaring kan je, indien je dat zelf wil, nog een tijdje 
beroep doen op de ervaring van de huidige eigenaar • Je kan rekenen op een aantrekkelijke 
vergoeding die je zelf mee kan bepalen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Meer info? Contacteer Geert Motmans op 011 30 35 00 

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

www.motmansenpartners.be  

Advocatenkantoor
Driessen

Meer info? Contacteer Tara Valeri op 011 36 10 78 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Bouwbedrijf Dethier is een 
3e-generatiefamiliebedrijf 
met vestigingen in Alken en 
Londerzeel. Als sterk groeiende 
projectontwikkelaar en klasse 8- 
aannemer en met 130 gedreven 
medewerkers, werkt Dethier 
oplossingsgericht met u samen. 
Van intern innoveren tot extern 
beter presteren, Dethier gaat mee 
met de tijd en zet in op belangrijke 
ontwikkelingen zoals BIM, LEAN, 
5S en verdere digitalisering. Zo 
bouwt Dethier met u mee aan de 
toekomst! 

Omwille van de vooropgestelde 
groei kijken we voor hen uit naar:

 www.bouwbedrijf-dethier.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

PROJECTLEIDER
De uitdaging: • Je bent verantwoordelijk voor meerdere bouwprojecten • Je staat in voor de keuze 
van onderaannemers en de aankoop van materiaal • Een goede werfvoorbereiding en planning 
behoren tot jouw takenpakket • Je coördineert de wer� ezoeken en -vergaderingen op een e�  ciënte 
manier • Je volgt de technische en fi nanciële status van je projecten op

De perfecte match: • Industrieel of burgerlijk ingenieur bouwkunde • Geboren peoplemanager met 
coachvaardigheden • Assertief • Goede communicatieve en organisatorische skills

WERFLEIDER
De uitdaging: • Je werkt nauw samen met Projectleiders om de oplevering van verschillende werven 
tot een goed einde te brengen • Je neemt de dagelijkse leiding over de werf en de bouwvakkers • Je 
stuurt de onderaannemers aan en je doet de controle en opvolging van het werfdossier • Je bewaakt 
de rendementen, kwalitatieve uitvoering en naleving van de veiligheidsvoorschriften • Je neemt actief 
deel aan werfvergaderingen • Je roept materiaal tijdig af en reserveert het nodige materieel

De perfecte match: • Professionele bachelor of een masterdiploma (bouwkunde) • Klantgericht en 
een kei in organiseren • Teamplayer • Communicatief sterk • Stressbestendig, fl exibel en plichtsbe-
wust

Aanbod voor beide functies: • Een hecht team en degelijke ondersteuning • Bij- en nascholingen 
• Welzijn op het werk draagt men hoog in het vaandel • Een viering van het 75-jarig bestaan en 
splinternieuwe kantoren • Een degelijk, marktconform salarispakket

Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs op 011 36 10 62   www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

De kennismaking
Euro Shoe Group (beter bekend 
als Bristol) is een toonaangevende 
speler in de Belgische fashion 
retail. Vanuit het shared service- 
en distributiecentrum in Limburg 
bevoorraden zij meer dan 200 
winkels in België en Nederland. 
Hoge kwaliteit en duurzaamheid 
zijn leidend in de strategie van het 
familiebedrijf. De groep telt 1.000 
eigen medewerkers en geranten 
die met veel goesting elke dag het 
beste van zichzelf geven. Er worden 
diverse initiatieven genomen zoals 
de implementatie van een nieuwe 
webshop en ERP-systeem, rebranding 
van winkels … Om deze groeiambitie 
mee te helpen realiseren, kijken wij 
voor hen uit naar een ervaren:

 www.euroshoe.com

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

SALES & MARKETING DIRECTEUR
Verbindende commercieel manager met ervaring in de retail

De uitdaging: • Je hebt de eindverantwoordelijkheid over sales, marketing en e-commerce 
• Samen met je 4 direct reports en hun teams (in totaal ongeveer 30 medewerkers) implementeer je 
de commerciële visie en strategie • Je verbindt en stimuleert samenwerking • Je bouwt een tastbare 
brug tussen strategie en operaties, je wijst de richting aan en je zorgt voor focus • Als begeleider, 
facilitator en coach daag je je team uit zodat het kan groeien • Je coördineert en superviseert diverse 
projecten binnen jouw afdelingen • Je bent lid van het directiecomité • Je rapporteert aan de CEO

De perfecte match: • Master denk- en werkniveau met minimaal 10 jaar relevante ervaring in een 
functie met commerciële eindverantwoordelijkheid binnen de retail • Achtergrond in marketing 
(voorkeur), thuis in e-commerce • Sterke peoplemanager met een bewezen track-record in het 
aansturen van omvangrijke sales- en marketingteams • Resultaatgericht (fi nancieel, operationeel 
en op het vlak van peoplemanagement) • Teams laten samenwerken, bruggen bouwen tussen 
afdelingen en verbinden • Authenticiteit, actiegerichtheid, relativeringsvermogen, zin voor e�  ciëntie 
en optimisme 

Het aanbod: • Een toonaangevende familiale onderneming in volle transformatie • De kans om 
vanuit een sleutelpositie je stempel te drukken op de groei en professionalisering van de organisatie 
• Je komt terecht in een gedreven en betrokken commercieel team dat graag wil bijleren en open-
staat voor feedback • Aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen en tewerkstelling in een 
fi levrije omgeving • Overeenkomst op zelfstandige basis is bespreekbaar



RECRUITMENT CONSULTANT HASSELT  
De uitdaging: • Je staat in voor de werving en selectie van hogere bedienden, management- en 
directiefuncties • Je gaat voor een ideale match tussen werkgever en werknemer • Je doet een 
diepgaande intake, je bepaalt de profi elvereisten, werkt creatieve sourcingpistes uit en je zoekt in eigen 
en externe databases • Je screent kandidaten en onderzoekt de potentiële match via diepgaande face-to-
facegesprekken • Je rapporteert aan de klant, je bent een toegewijde dossierbeheerder en dankzij korte 
communicatielijnen diep je de bestaande relaties uit • Je kent je dossiers en wil kwalitatief werk afl everen

De perfecte match: • Je hebt enkele jaren ervaring met de rekrutering van white collars • Je hebt 
oprecht interesse in mensen en hun drijfveren • Je bent servicegericht en toont professionaliteit, 
doorzettingsvermogen en veerkracht • Je bent fl exibel en bereid je aan te passen aan de beschikbaarheid 
van kandidaten • Je bent aangenaam in de omgang, met een discrete en integere aanpak

JUNIOR RECRUITMENT CONSULTANT HASSELT  
De uitdaging: • Je ondersteunt de collega’s die instaan voor de werving en selectie van hogere bedienden, 
management- en directiefuncties • Samen gaan jullie voor een ideale match tussen werkgever en 
werknemer • Je denkt mee over mogelijke sourcingpistes en je verdiept je in het doorgedreven zoeken in 
eigen en externe databases • Je benadert potentiële kandidaten met interessante carrièrekansen 
• Je assisteert je senior collega’s bij het beheren en verdiepen van de relaties in een bestaande 
klantenportefeuille

De perfecte match: • Je hebt een succesvol studieparcours afgelegd op masterniveau, liefst in een 
economische richting of in hr. We staan ook open voor een topperformer uit een bachelorrichting • Via 
stage, vakantiewerk, een masterproef of een eerste werkervaring kwam je al een keer in aanraking met 
werving en selectie • Je bent geïnteresseerd in mensen en hun drijfveren • Je bent servicegericht en 
toont professionaliteit, doorzettingsvermogen en veerkracht • Je bent aangenaam in de omgang, met een 
discrete en integere aanpak

Het aanbod voor deze functies: • Tof team, funfactor en een moderne, aangename kantooromgeving         
• Ruimte voor initiatief en creativiteit • State-of-the-art tools en -methodieken • Opdrachten voor de 
belangrijkste bedrijven uit de regio • Opleidings- en doorgroeimogelijkheden • Aantrekkelijke voorwaarden

 www.motmansenpartners.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Kom ons team vervoegen!
Reageer via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures of contacteer 
Erik Colemonts via 011 30 35 00.

Motmans & Partners, met kantoren in 
Hasselt, Lommel, Herentals, Eindhoven, 
Diegem en Antwerpen, is een vaste 
waarde in kwalitatieve hr-dienstverlening. 
Onze ervaren consultants bieden 
maatwerk op het vlak van werving en 
selectie, talentmanagement, hr-advies, 
projectsourcing en loopbaanbegeleiding. 
Onze klanten bevinden zich in de private, 
publieke, sociale en non-profi tsector. 
Motmans & Partners blijft groeien. Zin om 
onze dynamische familie te versterken?

YOU DON’T BUILD A 
BUSINESS. YOU BUILD 
PEOPLE AND THEN 
PEOPLE BUILD THE 
BUSINESS. 

MANAGER OPERATIONS & ENGINEERING  
De uitdaging: • Je stuurt de integrale operationele werking van de dagelijkse productie aan • Je beheert 
optimaal mensen en middelen en waakt over rendement, kwaliteit en planning • Het sterk geautomatiseerde 
machinepark wordt door jou verder geoptimaliseerd • Je bewaakt en verbetert de productieprocessen
• Je zorgt voor de opvolging, begeleiding en implementatie van investeringsprojecten • Je denkt en werkt 
mee aan strategische projecten die de groei van de onderneming faciliteren • Je rapporteert rechtstreeks 
aan de bedrijfsleider
De perfecte match: • Bachelor- of masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring • 10-tal jaar relevante 
ervaring • Peoplemanager • Technisch aangelegd, ervaring in productieomgevingen en a�  niteit met de 
voedingssector • Relevante expertise op het vlak van automatisatie en informatica • Kennis van hoe een 
productiebedrijf draait op het vlak van engineering, onderhoud, logistiek, organisatie, administratie …
• Operationeel ingesteld

KWALITEIT- EN INNOVATIE-EXPERT  
De uitdaging: • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van innovatieve bio-, suikervrije en eiwitrijke 
koekjes • Je verbetert de recepten van bestaande producten, met aandacht voor klantenvoorkeuren en 
continu veranderende wetgevingen • Je werkt samen met klanten en externe partners zoals leveranciers en 
onderzoeksinstellingen • Je volgt de kwaliteitsparameters op de werkvloer nauwgezet op en implementeert 
waar nodig verbeteringen • Het eigen kwaliteitslabo en R&D-center bouw je verder uit tot een state-of-the-
artpilotafdeling • Je werkt mee aan het onderhoud en de actualisatie van het kwaliteitshandboek

De perfecte match: • Bachelor- of masterdiploma in voedingstechnologie, dieetleer … • Technische 
a�  niteit en ervaring met R&D en kwaliteit • Kennis van verpakkingen is een troef • Ervaring met ERP-
pakketten en een goede pc-kennis (O�  ce) • Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en een echte teamplayer
• Initiatiefnemer, innovatief en creatief • Passie voor je werk is jouw dagelijkse realiteit

Het aanbod voor deze functies: • Een uitdagende functie met internationale contacten in een toonaan-
gevend en innovatief bedrijf, waar je kan meewerken aan topproducten • Een open cultuur en positieve 
werksfeer • Vlotte bereikbaarheid aan de E314 • Een degelijk salarispakket met aantrekkelijke extralegale 
voordelen

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Belkorn, een sterk groeiend familiebedrijf, is 
gevestigd op het industrieterrein in Diest en 
produceert biologische koekjes voor baby’s en 
kinderen en suikervrije koekjes. Al drie generaties 
bakt Belkorn zijn producten met veel zorg voor 
kwaliteit, milieu en mens. Het volledig geauto-
ma tiseerde productieproces, een eigen labo en 
proe� akkerij, continue investeringen en grote 
internationale klanten met export naar meer dan 
25 landen maken van Belkorn een belangrijke 
speler op de internationale markt van de biologi-
sche koekjes. Momenteel zoeken wij voor hen:

 www.belkorn.com

Belgian biscuits since 1965

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